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Törmä, Tiina, From a drinking mother to a sober mother: The process of recovery
from alcoholism as narrated by mothers 
University of Oulu, Faculty of Education,  P.O. Box 2000, FI-90014 University of Oulu, Finland
Acta Univ. Oul. E 123, 2011
Oulu, Finland

Abstract
The theoretical basis for this research is alcoholism as a disease. The methodological choices are
based on a critical emancipatory perspective. The data consists of individual interviews, group
interviews, and written accounts collected from an Alcoholics Anonymous (AA) group, and is
analysed through different narrative methods. 

The principle research question of this doctoral thesis asks, ‘What sort of process of change is
the process of recovery from alcoholism as described by eight alcoholic mothers belonging to two
generations?’ The secondary research questions are as follows: 1) How do denial of alcoholism in
society and societal attitudes towards alcoholic mothers become apparent in dialogue between
mothers from two generations? 2) How do mothers in their narration portray the experience of
losing control of their drinking? 3) How does the mother-child relationship appear in the narratives
of alcoholic mothers? 4) In their narratives, how do mothers describe recovery from alcoholism as
a transformative process of change? 

The results challenge us to examine the expectations placed on motherhood and to scrutinise
everything a mother must overcome in order to be a ‘good enough’ mother. Those expectations
also set a threshold for applying for and receiving support. This study highlights the stability and
stigma of the problems and attitudes faced by alcoholic mothers in our society, strengthening our
understanding of the mechanisms of social denial related to alcoholism as a disease. The mothers’
subjective descriptions of losing control of their drinking bring out the nature of alcoholism as a
comprehensive, progressive disease associated with a harsh experience as well as negative
emotional states. 

Alcoholism is a disease that traumatises mothers and their children. Issues relating to
alcoholism often remain unaddressed in the world of experience of mothers and children for years
after a mother becomes sober. This research also highlights the consequences of alcoholism as a
disease inherited from one generation to another. 

The mothers describe their recovery as a liberating, empowering process. The meaningful
relationship created with alcohol turns in to meaningful relationship with an abstinent way of life.
The significance of telling one’s story and receiving peer support is emphasised. Recovery from
alcoholism is, in the longer term, a process leading to transformative change. 

This research shows that alcoholism is a disease that can be recovered from and that
investments should be made to develop support systems for alcoholics with children. 

Keywords: alcoholism, motherhood, narrativity, recovery, transformative change and
learning





Törmä, Tiina, Juovasta äidistä raittiiksi äidiksi – alkoholismista toipumisen
prosessi äitien kertomana 
Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta,  PL 2000, 90014 Oulun yliopisto
Acta Univ. Oul. E 123, 2011
Oulu

Tiivistelmä
Tutkimuksen teoreettisena lähtökohtana on alkoholismi sairautena. Metodologiset valinnat poh-
jautuvat kriittis-emansipatoriseen näkökulmaan. Aineisto muodostuu Nimettömien Alkoholistien
(AA) piiristä kerätyistä yksilö- ja ryhmähaastatteluista sekä kirjoitetuista kertomuksista, ja se
analysoidaan erilaisilla kerronnallisilla menetelmillä. 

Väitöskirjan päätutkimuskysymys tarkastelee sitä, millainen muutosprosessi alkoholismista
toipumisen prosessi on kahdeksan kahteen sukupolveen kuuluvan alkoholistiäidin kertomana.
Alakysymyksissä kysytään, miten alkoholismiin yhteiskunnassa kohdistuva kielto ja alkoholisti-
äiteihin kohdistuvat asenteet tulevat esille kahden sukupolven äitien dialogissa, miten äitien ker-
ronnassa tulee esiin juomisen hallinnan menetyksen kokemus, millä tavoin alkoholistiäitien ker-
ronnassa näyttäytyy äidin ja lapsen välinen suhde ja millä tavoin äidit kerronnassaan kuvaavat
alkoholismista toipumisen prosessiaan transformatiivisena muutosprosessina? 

Tulokset haastavat tarkastelemaan äitiydelle asetettuja odotuksia ja sitä, mistä kaikesta äitien
tulee selviytyä ollakseen riittävän hyviä äitejä. Odotukset asettavat omat kynnyksensä myös
avun hakemiselle ja saamiselle. Äitien kerronta nostaa esiin alkoholistiäitien kohtaamien ongel-
mien ja asenteiden pysyvyyden ja leimaavuuden vahvistaen käsitystä alkoholismiin sairautena
liittyvistä yhteiskunnallisista kiellon mekanismeista. Äitien subjektiivinen kuvaus juomisen hal-
linnan menetyksestä tuo esiin alkoholismin luonteen kokonaisvaltaisena ja etenevänä sairaute-
na, johon liittyvät rankat pohjakokemukset sekä negatiiviset tunnetilat. Alkoholismi on äitejä ja
heidän lapsiaan traumatisoiva sairaus. Asiat ovat käsittelemättöminä äitien ja lasten kokemus-
maailmassa usein vielä vuosia äidin raitistumisen jälkeen. Tutkimus nostaa esiin alkoholismin
seurauksia myös sukupolvesta toiseen periytyvänä sairautena. Toipumistaan äidit kuvaavat
vapauttavana ja voimaannuttavana prosessina. Alkoholiin syntynyt merkityksellinen suhde
kääntyy merkitykselliseksi suhteeksi raitista elämäntapaa kohtaan. Kertomisen ja vertaistuen
merkitys korostuvat. Alkoholismista toipuminen on pidemmällä aikavälillä transformatiiviseen
muutokseen johtava prosessi. 

Tutkimus osoittaa alkoholismin sairaudeksi, josta voi toipua ja alkoholistit lapsineen asiakas-
ryhmäksi, jonka auttamisjärjestelmien kehittämiseen tulisi panostaa. 

Asiasanat: alkoholismi, kerronnallisuus, toipuminen, transformatiivinen muutos ja
oppiminen, äitiys
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1 Johdanto 

1.1 Tutkijan alkusanat

 

Kuka uskaltaa kysyä,  

kuinka voit  

sinä pieni tyttö  

suureksi kasvanut 

siellä pullon sisällä. 

 

Viinalaineiden lyödessä  

vihana silmänvalkuaisissa 

ahdistuksen 

murtaessa onnen. 

Pelon polttaessa 

äitiyden myyttiä. 

 

Häpeä ja syyllisyys 

sulkee suun 

ja kodin neljä seinää 

piilottaa sisäänsä 

pullon hengen  

otteessa olevan äidin. 

 

Saman hengen hajussa 

suuret suloiset kysyvät 

pelokkaat silmät. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuka uskaltaa kysyä,  

kuinka voit 

sinä pieni poika,  

pieni tyttö… 

 

Kaiken takana jossain 

rakkaus 

jota voisi aiemmin  

sairaudelta suojata. 

 

Kuka tietäisi miten? 



 12

1.2 Kahdeksan alkoholistiäitiä – tarinoita kahdessa sukupolvessa 

Tutkimusprosessini aikana olen saanut tutustua kahdeksaan eri-ikäiseen alkoholis-

tiäitiin. He ovat rohkeasti kertoneet minulle sairaudestaan, alkoholismista ja ko-

kemuksistaan, joita ovat elämänsä varrella kohdanneet sairautensa kanssa kamp-

paillessaan.  

Oman tutkimukseni kohteena on äitien alkoholismi. Olen Kaukoseen (2000: 

40) viitaten halunnut sosiaalisista ongelmistaan puhumaan juuri ne, jotka noita 

ongelmia ovat elämässään kohdanneet. Kurosen ym. (2004: 10) mukaan naiseu-

desta tulee kaksinkertaiseen marginaalitasoon yltävä ilmiö, kun se liittyy moraali-

sesti latautuneisiin, poikkeavuuteen liittyviin ilmiöihin, kuten päihdeongelmiin. 

Näin naisista tulee moninkertaisesti poikkeavia, erityisryhmän erityisryhmä. Tä-

mä herätti kiinnostukseni tutkijana. 

Juovan naisen ollessa äiti voidaan tilannetta Nätkinin (2001: 41) ja Granfeltin 

(2004: 217) sanoin kuvata eräänlaisena äitiyden särkymisenä. Tutkijat (Auvinen 

2001: 121–122, 125–127, Hyttinen 1990: 60, Nousiainen 2004: 158–160) nosta-

vat syyllisyyden ja häpeän tunteet keskeisiksi puhuessaan päihdeongelmaisista 

äideistä. Tämä tuli selkeästi esiin myös lisensiaatintutkimuksessani (Törmä 2010). 

Äidit kuvasivat alkoholismin sairautena äitiytensä kautta paitsi juomisen hallin-

nan menetykseen liittyen hyvin traagisena sairautena, myös tunne-elämän, mi-

nuuden ja persoonallisuuden rikkovaksi sairaudeksi. Alkoholismi tuhoaa voima-

varoja toimia äitinä arjessa, vaikka tahto ja halu rakastaa ja hoivata lasta jossain 

sairauden taustalla säilyykin voimakkaana. Nätkinin (2006a: 16–17) mukaan 

nainen ja äiti ovat 1990- ja 2000-luvun tutkimuksissa esillä lähes ainoastaan siki-

ön tai lapsen välityksellä, eivät omana yksilönään. Äidin merkitys alkoholiper-

heessä on merkittävä, mutta ei konkreettisesti näkyvä eli äiti toimii ikään kuin 

kulisseissa. Nätkinin ajatuksiin on helppo yhtyä. Vaikka äiti on tullut kulisseista 

hieman enemmän esiin viime vuosina, on äidin katsominen lapsen kautta tai läpi 

piirre, joka näkyy konkreettisesti sekä kansainvälisissä että kotimaisissa tutki-

muksissa. 

Miksi olen valinnut tutkimukseeni AA:ssa1 käyviä äitejä? Tutkijana kunnioi-

tan syvästi AA:ta ja sen maassamme tekemää päihdetyötä. Olen tutustunut työni 

                                                        
1AA-liike syntyi Yhdysvalloissa 1930-luvulla. Vuosikymmenten kuluessa liike on levinnyt maailman-
laajuiseksi ryhmätoiminnaksi. AA eli Alcoholics Anonymous -liike (Nimettömät Alkoholistit) määrit-
telee itse itsensä seuraavasti: ”AA on miesten ja naisten toveriseura, jossa he jakavat keskenään ko-
kemuksensa, voimansa ja toivonsa voidakseen ratkaista yhteisen ongelmansa sekä auttaa toisiaan 
selviämään alkoholismista. Ainoa jäseneksi pääsyn vaatimus on halu lopettaa juominen. AA:ssa ei ole 
mitään velvoitteita eikä jäsenmaksuja; toimimme omavaraisina omien vapaaehtoisten avustajien 
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kautta AA:n, NA:n ja AL-anonin 12 askeleen ohjelmiin ja nähnyt käytännössä 

niiden tuloksellisuuden. AA:ssa on vuosikymmenten perinteet alkoholistien aut-

tamisessa ja tuon auttamistyön tehokkuudesta on viime vuosina alettu saada todis-

teita myös tutkimusten avulla (Slattery ym. 2003: 12, 15, 91, 96). Erityisesti nai-

sia hyödyttäviä tuloksia AA:n kahdentoista askeleen ohjelmasta on saanut San-

ders (2006: 3–29). Uusimpia kotimaisia tutkimuksia on Kotovirran (2009) Nimet-

tömien Narkomaanien toveriseuraa käsittelevä tutkimus, joka osoittaa vertaistues-

ta saatavat hyödyt. 

Oma työurani päihdetyössä alkoi 1990-luvun puolivälissä Nuorten Ystävät 

ry:n POLOKKA-projektissa (Törmä & Miettinen 2000), jossa kehitettiin päihde-

ongelmaisten lapsiperheiden perhekuntoutusmallia. Koko perhettä kuntouttavaa 

työtä jatkettiin yksilökuntoutuksen ohella myös siirryttyäni 2000-luvun alkupuo-

lella Suomen Alfa Klinikat Oy:n palvelukseen (myöhemmin AlfaKlinikat Oy). 

Perhekuntoutuksesta saadut tulokset, AA-filosofia ja minnesota-filosofian mu-

kaan toteutettu päihdetyö vetivät minut mukaansa vuosien varrella ja vaikuttivat 

myös tutkimusaiheeni valintaan. Kun tähän lisättiin vielä se käytännössäkin to-

teamani seikka, että alkoholistinaiset asiakkaina ovat kaikista edellä mainitusta 

johtuen varsin haasteellinen ryhmä ja heidän päihdehoitonsa kehittämiseksi tulisi 

pyrkiä tekemään jotakin, ei minulla tutkijana ollut enää paluuta aiheesta pois. Yli 

kymmenen vuoden ajan työni keskeisin sisältö on ollut kuunnella tarinoita siitä, 

mitä on elää elämää erilaisten riippuvuuksien ottaessa elämästä vallan. Olen saa-

nut kuulla kokemuksia siitä, ettei hallitse enää itse omaa elämäänsä. Valtava mää-

rä tunteita on liikkunut ihmisten välillä tuona aikana, eikä niistä vähäisimpinä 

(kuoleman)pelko, suru, viha, häpeä, syyllisyys ja pettymys. Moni on selviytynyt, 

                                                                                                                                    
pohjalta. AA ei ole yhteydessä mihinkään aatteelliseen, uskonnolliseen tai poliittiseen suuntaukseen, 
järjestöön tai laitokseen. Se ei myöskään halua ottaa kantaa mihinkään kiistakysymykseen eikä asettua 
enempää puolustamaan kuin vastustamaan mitään. Ainoa päämäärämme on pysyä raittiina ja auttaa 
toisia alkoholisteja saavuttamaan raittius.” AA:n ajatukset tulevat esiin sen keskeisessä kirjallisuudes-
sa, josta tässä mainittakoon ns. Iso kirja, johon on koottu liikkeen perusteksti ja ohjelma sekä joukko 
toipuvien alkoholistien elämäntarinoita. Vaikka AA ei virallisesti ota kantaa esim. alkoholismin mää-
rittelyyn, AA:n kirjallisuudessa alkoholismi nähdään fyysisenä ja psyykkisenä sairautena, jossa kyky 
hallita alkoholin käyttöä on menetetty. Ilman juomisesta irrottautumista sairauden katsotaan pahene-
van ja johtavan usein kuolemaan riippumatta pitkistäkin tasaisen ja jopa hallitun käytön jaksoista. 
Sairaus nähdään kroonisena, AA:n jäsenet käyttävät itsestään raitistumisen jälkeenkin nimitystä alko-
holisti ja katsovat, että sairautta tulee hoitaa koko eliniän ajan. Toipuminen tapahtuu 12 askeleen 
toipumisohjelman mukaisesti. Ohjelmaa kutsutaan hengelliseksi toipumisohjelmaksi, vaikka se ei ole 
uskonnollinen eikä sidoksissa mihinkään uskonnolliseen yhteisöön. AA:ssa myös nimettömyys on 
tärkeä asia. AA ei korosta henkilöitä vaan asiaa. AA toivoo, ettei sen jäseniä esitellä julkisen sanan 
piirissä tunnistettavasti. (Ekholm 2003a: 242–245). NA on samoin periaattein narkomaaneille ja AL-
anon alkoholistien läheisille tarkoitettua ryhmätoimintaa.  
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toipunut. Kaikki eivät toivu koskaan. Aivan liian monelle olen joutunut jättämään 

myös lopulliset hyvästit. 

Kerronnallisuus on ollut tärkein työvälineeni viimeiset vuodet. Olen kuullut 

lukemattomia alkoholistien, päihderiippuvaisten ja heidän läheistensä elämäntari-

noita, joista yksikään ei ole ollut samanlainen, mutta joista jokaisella on ollut 

sama realistinen kehys, riippuvuus johonkin. Tuo kehys on tuonut tarinoihin vää-

jäämättä piirteitä, joiden kautta minä olen oppinut hahmottamaan tuota laajaa 

kokonaisuutta. Se on auttanut minua näkemään ja kuulemaan, kuinka valtavan 

moninaisesta ja vaikeasta sairaudesta on kyse ja kuinka paljon erilaisia tarinoita, 

ääniä, kokemuksia ja merkityksiä noiden kehysten sisään mahtuu. Samalla olen 

oppinut kunnioittamaan tarinoiden kertomisen terapeuttista voimaa ja sitä valta-

vaa helpotuksen tunnetta, kun ihminen saa muiden kanssa kokemuksiaan jakaen 

tuntea vapautuvansa usein vuosia ja vuosikymmeniä jatkuneesta negatiivisten 

tunteiden ahdistavasta paineesta. Kertomisesta, tarinoista alkaa toipuminen. 

AA:n kahdentoista askeleen ohjelma (Liite 1) on tehnyt poikkeuksellisen oi-

valtavaa työtä. Yhdyn Mäkelän (1999: 111–112) ajatuksiin siitä, että AA:n tutki-

minen voisi antaa tärkeää tietoa suurten päätösten dynamiikasta ja että askeleet 

ovat arkisen viisas ohjelmakokoelma, joiden elämänviisauden systematisointia 

tutkimuksen kielelle kannattaisi myös miettiä. Tämä tutkimus pyrkii omalta pie-

neltä osaltaan myös tähän. Tämä oli yksi kriteeri tutkittavien äitien valinnalle. 

Halusin myös, että tutkittavat olivat käyneet henkilökohtaisesti läpi ainakin AA:n 

ensimmäisen askelen2 sisältöä ja raittiina. Äidit ovat siis toipuneet ja pysyneet 

raittiina pitkälti AA:n tukeen turvautuen, mutta ovat varsinkin toipumisprosessin-

sa alussa turvautuneet myös muuhun apuun. Tutkimus kuvaa myös äitien juovaa 

aikaa, jolloin äideillä ei kontaktia AA:han ole ollut. 

Rauha Puntti on äideistä yhdeksäs, ei henkilökohtaisesti tavattu äiti. Rauha 

kirjoittaa omalla nimellään Loiri-Sepän teoksessa Selviämistarinoita (2010). Pei-

laan tämän tutkimuksen tuloksia usein hänen tarinaansa, joten tiivistäköön hänen 

viisaat sanansa meidän molempien kantaa tässä asiassa: Minusta ei tunnu, että 

joku on väärin raittiina, jos ei käy ryhmässä. Saa olla raitis uskonnon kautta, saa 

olla ilman. Eräs tuttuni on ollut raittiina nyt 20 vuotta ihan itsekseen. Hänellä on 

hieno raittius. Toiset moralisoivat niitä, jotka eivät halua käydä ryhmässä alkuin-

nostuksen jälkeen. Niitä sanotaan ortodoksiryhmäläisiksi... Ottamatta Rauhan 

                                                        
2AA:n ensimmäinen askel: Myönsimme voimattomuutemme alkoholiin nähden ja että elämämme oli 
muodostunut sellaiseksi, ettemme omin voimin kyenneet selviytymään (Anonyma Alkoholister 1988: 
42, 44–45, 48). 
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tavoin kantaa ortodoksiryhmäläisten sukupuoleen olen hänen kanssaan samaa 

mieltä myös siitä, että alkoholistille vertaistuki on asia, joka auttaa raittiuden 

saavuttamisessa. Kuten Rauha kertoo omalta kohdaltaan, hän haluaa käydä ryh-

missä säännöllisesti, kuunnella muita, puhua itse sillä se rauhoittaa mieltä ja 

lopetti halun juoda. (Loiri-Seppä 2010: 25–26).  

Myös Kuusisto (2010: 288) toteaa, että mikään ei ole osoittanut jonkin reitin 

tai hoidon olevan muita parempi ja että on tuhlattu energiaa tutkimukselliseen 

vastakkainasetteluun yrittämällä löytää toimivinta ja tehokkainta terapiamuotoa. 

Yhdyn Kuusiston mielipiteeseen siitä, että tulisi keskittyä tutkimaan toipuneita 

itseään voimavarana raittiuteen. Syytä on myös muistaa, että ihmisiä toipuu ilman, 

että he turvautuisivat mihinkään ulkopuoliseen apuun (Cloud & Granfield 2004: 

185–202). Tätä tutkimusta tehdessä selväksi on käynyt se, että toipuminen on 

prosessi, jonka edetessä toipuja voi kokeilla useitakin reittejä ja polkuja. Pääasia 

lienee tällöin se, että toipuja pääsee tuolle reitille ja pysyy sillä. Turhaa on se, että 

polkujen tekijät huutelevat toisilleen olevansa toinen toistaan parempia. Kokonai-

suudessa tosin on ongelmia, jotka jokaisen olisi syytä tiedostaa. Yleisesti voidaan 

todeta alkoholismin hoidollisten tulosten vaihtelevan 10-42 % jopa aina 80 %:iin 

riippuen siitä, missä vaiheessa tuloksia mitataan ja mitataanko tulokseksi muuta-

kin kuin täysraittius (Kaukonen 2005: 311–312, Slattery ym. 2003: 1–2).  

Tämän tutkimuksen kohderyhmänä ovat vaikeammista alkoholiongelmista 

kärsivät äidit, jotka kutsuvat itseään alkoholisteiksi ja kokevat, että heillä ei toi-

pumiselleen ollut muuta vaihtoehtoa kuin raittius (Saarnio 2004: 293). Kohtuu-

käyttöä he ovat jo riittävän usein kokeilleet siinä aina epäonnistuen. Yksi tutki-

mukseni tavoite onkin kiinnittää huomiota juuri tähän kohderyhmään ja sen hoi-

dollisiin erityistarpeisiin maassamme. Kuusiston (2010: 217–218, 281) tutkimuk-

sessa heitä löytyi erityisesti vertaistukiryhmiin turvautujista, mutta myös profes-

sionaalisen hoidon piiriin hakeutuvista asiakkaista. 

1.3 Tutkimuskysymykset 

Lisensiaatintutkimukseni tulokset johtivat pohtimaan syvemmin toipumisen ja 

raitistumisen merkitystä alkoholistiäitien elämässä. Toipumisella on myös tutki-

mukseni kriittisestä ja emansipatorisesta lähtökohdasta katsottuna mielenkiintoi-

nen merkityksensä. Alkoholistiäidit kuvaavat toipumistaan pitkänä ja raskaana, 

mutta myös vapauttavana ja voimaannuttavana prosessina, joka kääntää äitien 

alussa alkoholiin syntyneen merkityksellisen suhteen merkitykselliseksi suhteeksi 

raitista elämäntapaa kohtaan. Jo varhaisessa toipumisen vaiheessa äitien kerron-
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nasta pystyi kuulemaan ja ymmärtämään toipumisprosessin käynnistymisen ole-

van alku jollekin, joka johtaa äidit syvän muutoksen, oppimisen ja kokonaisval-

taisen kehityksen tielle. Kiinnostukseni tätä prosessia ja muutosta kohtaan heräsi 

ja ryhdyin pohtimaan, voidaanko alkoholismista ja laajemminkin määriteltynä 

päihderiippuvuudesta toipumisesta puhua pidemmällä aikavälillä kriittistä reflek-

tiota vaativasta ja lopulta transformatiiviseen muutokseen johtavasta prosessista. 

Näin väitöskirjan nimeksi muodostui JUOVASTA ÄIDISTÄ RAITTIIKSI 

ÄIDIKSI – ALKOHOLISMISTA TOIPUMISEN PROSESSI ÄITIEN KERTO-

MANA  

Tutkimuksen päätutkimuskysymykseksi muodostuu seuraava: Millainen 

muutosprosessi alkoholismista toipuminen on äitien kertomana?  

Pääkysymystä avaan seuraavien alakysymysten avulla:  

1. Miten alkoholismiin yhteiskunnassa kohdistuva kielto ja alkoholistiäiteihin 

kohdistuvat asenteet tulevat esille kahden sukupolven äitien dialogissa?  

2. Miten äitien kerronnassa tulee esiin juomisen hallinnan menetyksen kokemus? 

3. Millä tavoin alkoholistiäitien kerronnassa näyttäytyy äidin ja lapsen välinen 

suhde? 

4. Millä tavoin äidit kerronnassaan kuvaavat alkoholismista toipumisen proses-

siaan transformatiivisena muutosprosessina? 

Päätutkimuskysymys kokoaa yhteen alkoholistiäitien tarinaa aina juomisen hal-

linnan menetyksen kokemuksesta lopulliseen raittiuteen saakka. Ensimmäinen 

tutkimuskysymys konkreettisesti kiinnittää huomion kriittisestä ja emansipatori-

sesta näkökulmasta alkoholistiäitien yhteiskunnalliseen asemaan ja myös asemaan 

suhteessa erilaisiin auttaviin tahoihin. Kahden sukupolven äitien dialogin kautta 

tähän tutkimuskysymykseen päästään vastaamaan pohtien myös kysymyksen 

historiallista merkitystä. Kuinka paljon asiat ovat vuosikymmenten varrella muut-

tuneet, löytyykö keskustelulle yhteistä kokemuspintaa ja voiko isoäitien dialogia 

tulkita yhä vasten tämän päivän tutkimustietoa? Tutkimuskysymysten kaksi ja 

kolme kautta kuvataan alkoholismiäitiyden juomisen aikaa ja sen vaikutuksia 

äidin ja lapsen välisiin suhteisiin, eli itse sairautta ja sairauden etenemistä kaikes-

sa raadollisuudessaan.  

Näihin tutkimuskysymyksiin vastaamisen kautta on tarkoitus luoda kuva 

suomalaisesta alkoholismiäitiydestä: siitä, miltä tuntuu olla alkoholisti ja äiti 

suomalaisessa yhteiskunnassa, menettää kykynsä hallita omaa juomistaan, kokea 

sen vaikutukset omaan äitiyteensä ja suhteessa omiin lapsiin. Ennen kaikkea tut-

kimuskysymyksiin vastaaminen luo kuvaa alkoholismista ja päihderiippuvuudesta 
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sairautena, josta voi toipua, ja alkoholistiäideistä ja heidän lapistaan asiakasryh-

mänä, joiden auttamisjärjestelmien kehittämiseen olisi syytä panostaa. 
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2 Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat 

2.1 Alkoholismi tilastoina 

Erilaiset tilastot antavat tietoja sairauksista ja niiden ilmenemismuodoista. Alko-

holinkäytön merkitys suomalaisille näkyy myös tarkasteltaessa näitä tilastoja. 

Niiden valossa voidaan todeta, missä sairaus yhteiskunnassamme ilmenee, sekä 

miten ja kuinka vakavasti siihen suhtaudutaan. Tilastotiedot on poimittu seuraa-

vista lähteistä: Aalto (2010b: 11), Aalto (2010c: 12), Ahlström ja Mäkelä (2009: 

675–677), Huhtanen ja Tigerstedt (2010: 228, 231–232), Karlsson (2009: 15, 18–

21, 25–26), Karlsson ja Österberg (2010: 14), Kinnunen ja Vilenius (2008: 13), 

Mäkelä (2010, 251), Mäkelä ja Mustonen (2010: 197–199), Mäkelä ym. (2009: 

268–289), Nuorvala ym. (2008: 659–670), Pajulo (2001: 57, 61), Peltoniemi 

(2003: 174, 2005: 4, 6), Pitkänen (2006: 77), Päihdetilastollinen vuosikirja (2010: 

15, 18–22, 112), Raisamo ym. (2011: 32–37), Roine ym. (2010: 11) sekä Savon-

lahti ym. (2004: 993–994).  

Alkoholismi on maatamme vaivaava kansantauti. Kansanterveysongelmasta 

puhuvat Peltoniemi sekä Roine ym. vetäessään yhteen vuosina 1994, 2004 ja 

2009 tehdyn koko väestöä koskeneen Lasinen lapsuus -hankkeen tuloksia, joissa 

paljastuu, että lapsuudessaan päihteiden liikakäyttöä kokeneiden suomalaisten 

määrä näyttää olevan jatkuvassa kasvussa. Kun heitä vuonna 1994 toteutetussa 

tutkimuksessa oli 16 %, 2004 heitä oli 19 % ja 2009 jo 23 % suomalaisista.  

Väestöstämme noin 10 % on täysin raittiita ja noin 60–70 % on niin kutsuttu-

ja kohtuukäyttäjiä, joten tuo loppuosuus väestöstä, noin 20–30 % kuuluu siihen 

ryhmään, joka kuluttaa suurimman osan Suomessa juotavasta alkoholista. Viralli-

nen luku niin kutsutuille suurkuluttajille on vuoden 2008 tilastoissa 6–12 %. On 

arvioitu, että 500 000–600 000 suomalaista käyttää liiallisesti alkoholia ja 8 % 

miehistä ja 2 % naisista on sairastunut kansansairauteen nimeltä alkoholiriippu-

vuus. Naisten kohdalta luvuissa on vaihtelua, sillä alle 4-vuotiaiden lasten äiteihin 

kohdistunut tutkimus osoitti riippuvuuden yleisyyden pienten lasten äitien kes-

kuudessa olevan 5,8 %. Raskaana olevista naisista on riippuvuutta arvioitu sairas-

tavan jopa 6 %. Vertailukohtaa tarjoavat suomalaisten humalajuomista tutkineet 

NAM- ja JYLS-tutkimukset, joissa viikoittain todettiin 22-vuotiaista naisista hu-

maltuvan 10 %, 27-vuotiaista 4 % ja 42-vuotiaista 7 %. Vastaavat luvut miehillä 

olivat 27, 26 ja 22 %.  
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Samoin vertailukohtaa löytyy läheisille tehdystä tutkimuksesta, jossa 6 % miehis-

tä arvioi kumppaninsa kärsivän alkoholiongelmista. Samaisessa tutkimuksessa 21 % 

naisista arvioi kumppaninsa kärsivän alkoholiongelmista ja vastaajista 27 % arvi-

oi omilla vanhemmillaan olleen alkoholinkäytöstä johtuvia ongelmia. Tutkimuk-

sessa 53 % 15–69-vuotiaista naisista ja 38 % samanikäisistä miehistä kertoo jon-

kun läheisen kärsivän alkoholiongelmista. Tämä tarkoittaa, että on noin 1 700 000 

suomalaista, jolla on alkoholiongelmainen omainen tai läheinen.  

Suomalaiset juovat vuosittain n. kymmenen litraa sataprosenttista alkoholia 

jokaista suomalaista kohden. Kulutus on nelinkertaistunut 1960-luvun alkuvuosis-

ta. Vuosina 2000–2010 kulutus on kasvanut 17 %. Alkoholin kokonaiskulutuksen 

lisääntyessä 30 % ongelmakäyttö lisääntyy 50 %. Tutkimusten puuttuessa ei ole 

varmaa tietoa siitä, miten käytön lisääntyminen on jakautunut riskikäyttäjien, 

alkoholia haitallisesti käyttävien ja alkoholiriippuvaisten kesken. Väestön eniten 

kuluttava kymmenys kulutti 52 % kaikesta alkoholista vuonna 2008. Myös käyt-

tökertojen määrä on 2000-luvulla lisääntynyt. Vuoden 2008 tilastoissa miehistä 

reilusti yli kolmannes ja naisista lähes viidennes käytti alkoholia useammin kuin 

kerran viikossa.  

Työikäisten suomalaisten yleisin kuolinsyy on tällä hetkellä erilaiset alkoho-

liin liittyvät syyt. Alkoholinkäyttöön liittyvät kuolemantapaukset ovat lisääntyneet 

erittäin nopeasti vuodesta 2004 lähtien. Vuodesta 2000 vuoteen 2007 alkoholi-

tauteihin ja alkoholimyrkytykseen kuolleiden lukumäärä on kasvanut 43 %, ja se 

on suurinta yli 50-vuotiaiden ikäryhmässä. Alkoholiriippuvaisten elinikä on yli 

kymmenen vuotta keskimääräistä lyhyempi. Vuonna 2009 alkoholin käytön seu-

rauksena kuoli virallisen tilaston mukaan 2954 henkilöä. Näistä alkoholisairau-

teen tai -myrkytykseen kuolleita on 2070, tapaturman tai väkivallan seurauksena 

kuolleita on 848 ja päihtyneen uhrina väkivaltaisesti kuolleita on 36. Itsemurhan 

tehneistä noin 30 % ja henkirikoksen uhreista yli puolet kuolee arvion mukaan 

alkoholin vaikutuksen alaisena. Päihtyneet kuormittavat terveydenhuollon päivys-

tyspisteitä ja useissa toimipisteissä heidän osuutensa on 20–40 % miehistä ja 10–

20 % naisista. Vuoden aikana sosiaali- ja terveydenhuollossa arvioidaan kohdat-

tavan 3,5 miljoonaa päihdetapausta. Alkoholi liittyy yli 60 erilaiseen terveyson-

gelmaan ja Euroopassa alkoholi on kolmen tärkeimmän terveyttä uhkaavan riski-

tekijän joukossa (muut tupakka ja korkea verenpaine).  

Alkoholinkäyttö aiheutti yhteiskunnalle 0,7–0,9 miljardin euron välittömät 

kustannukset (terveydenhuolto, sosiaalihuolto, järjestyksen ylläpito) ja 3,1–5,8 

miljardin euron välilliset kustannukset (esim. sairauspäivät) vuonna 2006.  
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Suomalaisille tyypillistä on runsas humalahakuinen juominen ja sen mukai-

nen käyttäytyminen. Vaikka suomalaisten alkoholin kokonaiskulutus yltää eu-

rooppalaisessa mittakaavassa vain ylemmälle keskitasolle, niin ongelmia tuottavat 

erityisesti suomalaisten juomatavat. Humalahakuisesta viikonloppujuomisesta 

emme tunnu pääsevän eroon. Tässä mielessä juomatapamme muistuttavat kulttuu-

risesti pohjoisen ja itäisen Euroopan maita. Viime aikoina ongelmaksi on muo-

dostunut myös naisten, nuorten ja eläkeikäisten humalahakuisen juomisen lisään-

tyminen. Suomalaisten nuorten osalta näytti 2000-luvun puolivälissä olevan alko-

holinkäyttöön liittyviä ilmiöitä, joihin kuuluivat ei-humalahakuisuus, käytön 

myöhäinen aloittaminen ja myös täydellinen raittius. Vuosikymmenen loppua 

kohti tultaessa näytti siltä, ettei tuo myönteinen ilmiö jäänyt pysyväksi, vaan 

nuorten juominen lisääntyi jälleen, se aloitettiin yhä nuorempana ja siihen liittyi 

muista Euroopan maiden nuorista poiketen humalahakuisuus. Erityisesti tyttöjen 

humalahakuinen juominen kiinnittää huomiota. Uusin nuorten terveystapatutki-

mus antaa taas hieman toiveita nuorten vähenevästä juomisesta, vaikka tilastoja 

pitkällä aikavälillä tarkastellessa tulee toki muistaa, että alkoholia vähintään kuu-

kausittain ja viikoittain juovien sekä tosihumalaan itsensä vähintään kuukausittain 

juovien nuorten osuudet ovat edelleen korkeat. 

Koulutustasolla on myös todettu olevan oma tilastollinen vaikutuksensa kulu-

tuksen kasvuun niin, että vähemmän koulutusta saaneet juovat enemmän ja myös 

humaltuvat useammin. Aivan näin suoraviivaisia tulokset eivät kuitenkaan ole, 

sillä ylemmässä koulutusryhmässä ja toimihenkilöiden keskuudessa käytetään 

alkoholia kaikkein useimmin, mutta pienempiä määriä kerralla ja raittiiden ryhmä 

taas on suurin alimman koulutustason omaavien joukossa. Suurkuluttajia on kui-

tenkin enemmän ja humalahakuinen juominen yleisempää alimmassa koulutus-

ryhmässä. On syytä pohtia Mäkelän sanoja: Jos esimerkiksi rakennusmies nautis-

kelee vapaalle päästessään puoli pullollista Koskenkorvaa ja jos toimitusjohtaja 

juo `normaalit ruokajuomat´ - vaikkapa alkudrinkin, kaksi isompaa lasillista 

viiniä sekä kahvin kanssa avecin, voi humalan aste ja odotettu terveysvaikutus 

olla kutakuinkin samanlainen, vaikka näiden juomatapojen merkitykset juojille ja 

niiden luomat mielikuvat ovat tyystin erilaisia. (Mäkelä 2010: 251–253, 255).  

Iäkkäämmän väestön (60 vuotta täyttäneet ja vanhemmat) keskuudessa on al-

koholinkäyttö sekä tilastoidut alkoholiehtoiset haitat mitattuina sairauksilla, kuo-

lemilla ja hoitotilastoilla yleistyneet. 50–69-vuotiaiden käyttämän alkoholin mää-

rä on lisääntynyt merkittävästi, naisilla kolmanneksella ja miehillä yli 40 %:lla. 

Huomiota kiinnittää myös iäkkäämpien naisten alkoholisairauksien ja myrkytys-

kuolemien jyrkkä kasvu 2000-luvun alusta vuoteen 2007.  
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Kasvaneen kulutuksen syitä on kuluneiden vuosikymmenten aikana kertynyt 

monia ja niistä keskeisimpinä voidaan mainita erilaiset alkoholipolitiikan muu-

tokset, kuten alkoholin saatavuutta helpottavien lakien säätäminen sekä myös 

taloudellinen kasvu. Keskeinen alkoholinkulutusta lisännyt lainmuutos on maas-

samme ollut vuoden 1968 alkoholilaki, joka toi keskioluen päivittäistavarakaup-

poihin ja kahviloihin. Tämä nosti alkoholinkulutuksen aivan uusiin lukemiin 

maassamme. Naisten juomista on lisännyt tasa-arvoistuminen tuloissa, mutta 

myös lainsäädäntö suhtautuu eri tavoin juovaan naiseen nyt kuin esimerkiksi 

1960-luvun alussa, jolloin yksinäistä naista tai naisseuruetta ei päästetty anniske-

luravintolaan. (Karlsson & Österberg 2010: 22–23). Tilastotiedot kertovat runsaan 

alkoholinkäytön olevan läsnä suomalaisten arjessa läpi ikäluokkien. Isien, äitien, 

isoäitien ja isoisien, sekä myös nuorten juomisen myötä alkoholi on vahvasti 

läsnä myös lasten ja nuorten arjessa ja elämässä.  

2.2 Hoidollisista menetelmistä ja hoitojärjestelmän rakenteesta 

Päihdeongelmaa on perinteisesti tarkasteltu kolmesta eri näkökulmasta, joiden 

kautta erilaiset hoidolliset menetelmät ovat kehittyneet. Näitä ovat psykososiaali-

nen 3 , kristillinen 4  ja minnesota-filosofinen 5  näkökulma. Näistä viimeisen, eli 

                                                        
3Aalto (2010d: 57) määrittelee psykososiaalista hoitoa sen tavoitteiden kautta, joissa korostuu pyrkimys 
vähentää psyykkistä riippuvuutta, joka ilmenee pakonomaisena tarpeena käyttää päihteitä. Muiden hoito-
menetelmien rinnalla käytetään usein myös lääkehoitoa. Hoitoon sisältyy tiedon antaminen, keskustelut, 
tehtävät ja käytännön harjoitukset. Hoito voi olla yksilö- tai ryhmähoitoa. Psykoterapeuttinen hoito kuuluu 
osana psykososiaaliseen kuntoutukseen. Psykososiaalisen hoidon menetelmiä on kuitenkin monia. Käsit-
teen psykososiaalinen käyttö onkin Weckrothin (2007: 432–433) mukaan hyvin rajatonta ja sekavaa. Käsite 
kuvaa niin hoidettavia ongelmia, niiden syitä kuin itse hoitoakin ja käsitteen merkitys ja käyttötarkoitus 
riippuvat paljolti siitä, kuka käsitettä käyttää ja kenelle viesti kulloinkin kohdistetaan. Psykososiaalinen 
hoito voi merkitä hyvin erilaisia hoidollisia ratkaisuja kokemusperäisestä hoito-orientaatiosta yksilöityyn 
ja tehokkaaksi osoitettuun työmenetelmään, se voi merkitä tehostettua kontrollia tai palveluiden käyttäjien 
autonomian korostamista. Päihdehoidossa psykososiaalisen käsitteeseen on vaikuttanut lääketiede, jonne se 
on tullut psykoanalyyttisesti orientoituneen psykiatrian välityksellä. Psykologian näkökulmasta psykososi-
aalinen näyttäisi olevan ongelmattomin ja selvin käsite. Psyykkinen todellisuus ja psyykkinen kehitys 
kuvataan terapeuttisissa viitekehyksissä sosiaalisen vuorovaikutuksen avulla. Ongelmallisin käsite näyttäisi 
olevan sosiaalityön näkökulmasta. Käsitteen nykykäyttö päihdehoidon kontekstissa niputtaa sosiaalityön 
työtapoja tavalla, joka ei selkiytä vaan hämärtää niitä. Weckrothin artikkelin aineiston perusteella ”psy-
kososiaalinen saa tällä hetkellä keskenään jännitteisiä sekä yhteistyötä ja alan tutkimusta vaikeuttavia 
merkityksiä. Käsite on tuotu suomalaiseen keskusteluun psykoanalyyttisesti orientoituneen psykiatrian 
innovaationa, josta on myöhemmin ollut käyttökelpoinen myös biomedisiinisemmin virittyneelle päihde-
lääketieteelle. Päihdehoidon käsitteistöön psykososiaalinen on vakiintunut korvaushoitokeskustelun ja 
lääketieteen kasvavan roolin myötä. Muut tieteenalat lainaavat käsitettä, mutta niille sen käyttö ei ole 
samalla tavalla merkittävää päihdetyön kehittämisen näkökulmasta. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 
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minnesota-filosofian pohjalle rakennettujen hoitomallien näkemys alkoholismista 

ja muista addiktioista on varmastikin lähimpänä tässä tutkimuksessa kuvattua 

sairausnäkemystä. Minnesota-filosofia pohjaa myös vahvasti AA-filosofiaan. 

Toivon tutkimukseni sairausnäkökulman tuovan kuitenkin esiin ennemmin yhdis-

täviä kuin vain yhteen kapeuttavia näköaloja. Näkökulman vahvuus on laaja-

alaisuus sen pitäessä ihmistä fyysis-psyykkis-sosiaalisena kokonaisuutena. Tämä 

jaottelu ei myöskään ole ainoa tapa hahmottaa suomalaista päihdetyön kenttää, 

vaan kirjallisuudessa on nähtävissä hyvinkin erilaisia tapoja ja painotuksia. Olen-

naista varmaankin on menetelmien moninaisuus ja tapa jakaa hoitojärjestelmä 

perus- ja erityispalveluihin, joihin kuuluvat niin avo- ja kuntoutuspalvelut kuin 

julkisen, yksityisen ja järjestötason palvelut sekä terveydenhuollon, sosiaalihuol-

lon, erikoissairaanhoidon, vertaistuen, oma-apuryhmien ja muiden järjestämät 

palvelut (Mäkelä 2003a: 192–199, Mäkelä & Aalto 2010: 43–54). Kun ensimmäi-

sessä jaottelussa on enemmänkin kyse siitä, miten päihdeongelma määritellään ja 

miten sitä lähestytään, on toisessa jaottelussa kyse enemmän siitä, miten ongel-

man ratkaisemiseksi rakennettu palveluorganisaatio on muodostunut. Keskeisim-

                                                                                                                                    
(289/2002) edellyttää psykososiaalisen hoidon järjestämistä korvaushoitojen yhteydessä, määrittelemättä 
kuitenkaan tarkemmin sen sisältöä.”  
4 Sekä Sosiaali- ja terveysministeriön laatimissa päihdepalvelujen laatusuosituksissa (STM 2002), että 
opetusministeriön selvityksessä (OPM 2007) todetaan asiakkaan ilmaisemat eksistentiaaliset ja uskonnolli-
set tarpeet ja niiden huomioon ottamisen merkitys päihdepalveluiden kokonaisuudessa. Käytännössä kui-
tenkin esimerkiksi kuntien päihdepalvelujen piirissä eksistentiaalisten kysymysten puheeksi ottaminen on 
koettu vaikeaksi. Kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto on selvittänyt mitä kaikkea eksistentiaalisilla 
kysymyksillä voidaan kristillisen päihdetyön kontekstissa ymmärtää ja minkälaisia ovat niiden käsittelyyn 
liittyvät ammattieettiset kysymykset. Kristillisten järjestöjen tavat lähestyä eksistentiaalisia kysymyksiä 
ovat keskenään hyvin erilaisia. Kristillinen arvopohja on sama, mutta kysymysten käsittelyssä joissakin 
paikoissa ollaan kuitenkin avoimemmin kristilliseen vakaumukseen sitoutuvia. Tämä tulee esille esimerkik-
si toipumistyöskentelyssä asiakkaan kanssa, kielenkäytössä ja päiväkohtaisessa ohjelmassa kristillisine 
ryhmineen. Toisten paikkojen tapa käsitellä eksistentiaalisia kysymyksiä voi olla yksilöllisempää, koroste-
tun asiakaslähtöistä tai lähes olematonta. (Perälä ym. 2009: 214–216). 
5 Minnesota-malli on lääketieteellisen, psykologisen, sosiologisen ja teologisen ammattitaidon, terveitä 
elämäntapoja edistävän tietämyksen sekä Niemettömien Alkoholistien (AA) toipumisohjelman ja toipumis-
kokemuksen yhdistävä paitsi työote myös elämäntapa ja yhteiskunnallinen liike. Kehittämistyö käynnistyi 
1940-luvulla Yhdysvalloissa ja nykyisin siellä tehtävästä päihdetyöstä tämän ajattelun katsotaan vaikutta-
neen jopa 90 %:iin. Minnesota-malli on hoidollinen malli, joka määrittää tietyt perusolettamukset ja toimin-
tatavat, mutta ei ohjelmien yksityiskohtaisia sisältöjä. Käytäntö ja tutkimus muokkaavat työtapoja ja erityi-
syys on tavassa, joilla työtapoja on yhdistelty toisiinsa. Moniammatillisuuden lisäksi minnesota-mallissa 
painottuu omakohtaisen toipumiskokemuksen omaavien työryhmän jäsenten merkitys. Hoidossa pyritään 
mahdollisimman pitkälle lääkkeettömyyteen. Erityisesti rauhoittaviin lääkkeisiin suhtaudutaan varaukselli-
sesti ja riippuvuutta aiheuttavia lääkkeitä ei periaatteessa käytetä lainkaan. Potilaita, joilla on akuutti psyki-
atrinen tai somaattinen sairaus, ei oteta hoitoon, vaan heidät ohjataan heille tarkoitettuihin hoitopaikkoihin. 
Hoidon tulee olla kokonaisvaltaista eli sen tulee tukea toipumista fyysisesti, psyykkisesti, sosiaalisesti 
ja hengellisesti. Hoidon tavoitteena on päihteettömyys. (Ekholm 2003b: 235–237). 
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mät toimijat Suomessa tällä hetkellä päihdehuollon peruspalveluissa ovat terveys-

keskukset, työterveyshuolto, yksityislääkäreiden vastaanotot, vertaistuki, sosiaali-

toimi sekä erikoissairaanhoito (Mäkelä & Aalto 2010: 46). Päihdehuollon erityis-

palveluissa keskeisin rooli on tällä hetkellä A-klinikkatoiminnalla ja näin ollen 

psykososiaalisilla hoitomenetelmillä (A-klinikkasäätiön vuosikertomus 2010, 

Mäkelä 2003a: 194–196, Mäkelä & Aalto 2010: 48–50). 

Asiaa voi lähestyä myös kriittisemmin ja tarkastella sitä, millä tavoin em. 

palvelut käytännössä toteutuvat ja hoitojärjestelmä toimii. Tähän tarttuu Kauko-

nen (2000: 193–198) tutkimuksessaan ja nostaa laajasti esiin 1990-luvun laman 

jälkeisiä päihdehuollon ongelmia, joita ei ole kyetty vieläkään ratkaisemaan. La-

ma leikkasi Kaukosen mukaan päihdehuollon laitoskuntoutuksen käyttöä eivätkä 

avopalvelut kompensoineet tätä leikkausta. Päihde-ehtoiset sairaalajaksot lisään-

tyivät jokseenkin samassa suhteessa kuin laitoskuntoutusjaksot vähenivät, mutta 

niissä ei keskitytty niinkään päihderiippuvuuden kuin muiden alkoholisairauksien 

hoitoon. Päihdepalveluissa vallitsee vahva ehkäisyn eetos. Sosiaalipolitiikasta ja 

sosiaalisesta valtadynamiikasta on tullut osin piiloista ja päihdepalveluihin koh-

distuvat yhteiskunnalliset odotukset ovat osin kohtuuttomia. Alkoholipolitiikan 

merkitys haittoja ehkäisevänä työnä on heikentynyt ja vastuu alkoholihaitoista on 

siirtynyt enemmän kansalaisyhteiskunnalle ja yksilölle itselleen. Erityispalvelut 

siirtyivät 1990-luvulla yhä enenevästi järjestöjen vastuulle ja valtio sekä kunnat 

ovat vetäytyneet päihdepalvelujen sisällön määrittelystä. Päihdehuollon erityis-

palvelut ovat tilanteessa, jossa palveluyksiköt joutuvat hankkimaan toiminta-

menonsa pääasiallisesti kunnilta palvelumaksuina. Tästä on seurauksena ollut 

yksiköiden välinen kilpailuasetelma ja yhteisten intressien puute.  

Murron sanoin (2007: 135–136) tavaratuotannon logiikalla ja palvelutehtaan 

lailla toimivaksi pakotetuilla päihdehuollon erityispalveluilla on suuria vaikeuk-

sia moniongelmaisuutta ja moniriippuvuutta käsitellessään. Suoritteet ja tehok-

kuus päällimmäisinä arvoina ovat vaarantamassa kansalaisten oikeudenmukaista 

kohtelua ja palveluoikeuksien toteutumista. Murron mukaan sellaiset asiat kuin 

tilaaja-tuottajamalli, toiminnan taloudelliset ehdot sekä kilpailutus- ja tehok-

kuusajattelu ja Suomen alkoholipoliittinen tilanne yleensäkin ovat murentaneet 

mahdollisuuksia päihdeasiakkaiden oikeudenmukaiseen ja eettiset periaatteet 

huomioon ottavaan kohteluun. Päihdepalveluita leikataan, vaikka niiden tarve 

kasvaa.  

Suomessa ei ole helppo päästä päihdekuntoutukseen, kuntoutukseen pääsyä 

joutuu jonottomaan usein kohtuuttoman pitkään ja kuntien välillä on suuria eroja 

siinä, pääseekö riippuvainen hoitoon ja millaista hoitoa hänen on mahdollista 
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saada. Hoitomuotoja tulisi monipuolistaa, eikä entisestään supistaa ja keskittyä 

pelkästään tiettyihin hoitomuotoihin, kuten nyt suuntaus näyttäisi olevan. (Sauk-

konen 2010: 9). 

Suomessa on luotu laaja Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 

2009–2015 (Partanen ym. 2010: 15–16), jossa on huomioitu mm. tarpeet asiak-

kaan aseman vahvistamisesta, matalan kynnyksen palveluiden luomisesta ja ko-

kemusasiantuntijoiden sekä vertaistoimijoiden ottamisesta mukaan mielenterveys- 

ja päihdetyön suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Suunnitelman avain-

teemat ja kärkihankkeet luovat suuntaa kehittämistyölle, mutta kuten suunnitel-

massakin todetaan, työn kehittämiseen tarvitaan taloudellista panostusta, eikä se 

voi jäädä vain kuntien tehtäväksi (Moring 2010: 65–72).  

2.3 Alkoholismi sairautena 

Tässä tutkimuksessa alkoholismi nähdään kokonaisvaltaisena ja monitahoisena 

sairautena. Perusteluja tämän teoreettisen linjan valinnalle on kolme: 

1. Alkoholismin sairausluonne on todentunut käytännössä pitkään tekemässäni 

päihdetyössä ja alkoholistien sekä heidän läheistensä kanssa jakamissani elä-

mäntarinoissa sekä tämän tutkimuksen äitien tarinoissa. Äitien kertomukset 

ovat AA:ssa itseään hoitaneiden äitien kertomuksia ja myös niissä sairausnä-

kemys saa vahvistusta. Alkoholistiäitien itsensä subjektiivinen kokemus 

omasta sairaudestaan ja siitä toipumisesta tuo uutta näkökulmaa alkoholismin 

ja alkoholistien tutkimukselle Suomessa.  

2. Päihdelääketieteelliset alkoholismin sairausluonteen sekä geenien ja ympäris-

tötekijöiden yhteisvaikutuksen sairauden puhkeamisessa osoittavat tutkimuk-

set.  

3. Kriittisen ja emansipatorisen tutkimuksen näkökulmasta katsoen alkoholis-

min tutkimus ja sen laajentaminen myös esimerkiksi kasvatustieteelliselle 

puolelle kiinnittää yhteiskunnallisesti huomiota alkoholismiin systeemisenä 

eli koko perhettä ja myös läheisiä koskettavana sairautena. Tutkimus nostaa 

esiin muun muassa alkoholisteihin kohdistuvia asenteita, moraaliodotuksia 

sekä alkoholistien ja päihderiippuvaisten heikkoa asemaa suhteessa yhteis-

kuntamme auttamis- ja tukijärjestelmiin.  

Alkoholismin vaikutukset sekä ihmisen fyysiseen, psyykkiseen että sosiaaliseen 

hyvinvointiin ja terveyteen ovat monitahoiset ja vakavat. Näistä vaikutuksista 

löytyy kattavasti tietoa Salaspuron ym. (2003) toimittamasta teoksesta Päihdelää-
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ketiede sekä Sepän ym. (2010) toimittamasta teoksesta Alkoholiriippuvuus (ks. 

myös Denzin 1987: 107–110). Näiden lisäksi alkoholismin hoitoon erikoistunut 

itsensä auttamisliike AA puhuu alkoholismista sairautena, joka vaikuttaa edellis-

ten lisäksi ihmisen hengelliseen (ei sama kuin uskonnollinen tai teologinen, Ar-

minen 1994: 21) hyvinvointiin negatiivisella tavalla.  

Alkoholismi on siis koko ihmisen persoonallisuuteen vaikuttava vakava sai-

raus, jonka aiheuttamat fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset ongelmat ja vauriot ovat 

moninaisia. Alkoholismi on myös systeeminen sairaus vaikuttaessaan kaikkiin 

perheenjäseniin ja koko perheen toimintatapoihin sekä alkoholistiperhettä ympä-

röiviin verkostoihin ja niiden toimintatapoihin. Perhettä tulisi näin ollen pitää 

myös alkoholismin hoidon ja kuntoutuksen hoidollisena yksikkönä. (Ackerman 

1992: 31–32, Barnett 2003: 467–472, Ekholm 2003a: 244, Mäkelä 2003b: 227–

229, Straussner & Fewell 2006, Woititz 1989: 11–12, 176–178).  

Taipumus alkoholismiin on perinnöllistä. Tutkijat ovat eläin-, adoptio- ja kak-

sostutkimusten kautta tienneet alkoholismin perinnöllisyydestä jo pitkään. Selkei-

tä biologisia osoittimia ja alkoholisoitumisalttiuteen vaikuttavia geenejä on viime 

vuosina alettu löytää molekyylibiologisten menetelmien kehittymisen myötä. 

(Belfer ym. 2007, Enoch ym. 2008, Goldman & Ducci 2010, Karpio 2003, Kii-

anmaa 2010c: 30, Mayfield ym. 2008: 275–287, Moussas ym. 2009).  

Uusia tutkimustuloksia saadaan esille koko ajan. Niistä voidaan mainita tut-

kimus, jossa vain suomalaisista löydettiin geenivirhe, joka selittää joidenkin alko-

holistimiesten impulsiivista väkivaltaisuutta (Bevilacqua ym. 2010: 1061–1066, 

ks. myös Matti Virkkusen kommentit tutkimukseen liittyen artikkelista Pikaistuk-

sissa puukotettu 2011: 23–25) sekä tutkimus, jossa todetaan ADHD-oireiden var-

haisteini-iässä lisäävän päihteiden väärinkäytön riskiä myöhemmin, ja näin erityi-

sesti tytöillä (Sihvola ym. 2011: 1–9).  

Alkoholistien lähisukulaisista tulee alkoholisteja useammin kuin muista. Pe-

rinnöllisyystekijöiden osuus alkoholismin puhkeamiseen on noin 50 % (Goldman 

& Ducci 2010 mukaan 40–70 %) ympäristötekijöiden selittäessä loput 50 %. 

Perinnöllinen alttius liittyy myös muiden päihteiden ongelmakäyttöön, eli minkä 

tahansa päihteen käyttö lisää myös muihin aineryhmiin kuuluvien päihteidenkäyt-

töä. Tämä viittaa tutkijoiden mukaan siihen, että aineiden käyttöalttiuteen vaikut-

tavat osittain samat perintötekijät. (Hyytiä 2003: 33–36, Kiianmaa 2010b: 26–27). 

Alkoholismin kehittymistä tukevista ympäristötekijöistä tärkein, ja se mikä 

vaaditaan aina, on juominen. Tai näinhän me olemme tottuneet ajattelemaan. 

Ilman juomista ei ole alkoholismia. Tämäkin ajattelutapa on tosin tutkimustulos-

ten valossa kääntymässä päälaelleen, sillä äidin raskaudenaikainen päihteiden-
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käyttö on todettu yhdeksi merkittäväksi aikuisiän alkoholiongelmien selittäväksi 

tekijäksi (Baer ym. 2003: 377–385, Alati ym. 2006: 1009–1016). Näin ollen ei 

vaadita aina omaa juomista, vaan riittää kun äiti juo odotusaikanaan. Muita ympä-

ristötekijöitä ovat esimerkiksi vanhempien myönteiset asenteet suhteessa päih-

teidenkäyttöön, nuorena alkava päihteidenkäyttö ja lapsuus- ja nuoruusajan erilai-

set stressitekijät, kuten kaltoinkohtelu ja psyykkinen pahoinvointi. Erityisesti 

teini-iässä aloitettu päihteidenkäyttö näyttäisi olevan merkityksellistä alkoholis-

min kehittymisen kannalta, sillä noin 40 % alkoholisteista on juonut rankasti jo 

myöhäisessä teini-iässä. (Enoch 2006: 193, 195, 199, Pitkänen 2006: 75–80). 

Riskiä teini-iässä alkavaan alkoholinkäyttöön sekä aikuisuudessa kehittyviin al-

koholiongelmiin lisää äidin alkoholinkäyttö ja masennus (Lo & Cheng, 2010: 

888–900, Teens affected by mother´s depression, drinking, 2005: 7).  

Hallikainen (2009: 85–87, 89–91, 113) todentaa väitöskirjassaan sekä alkoho-

lismin geneettisen periytyvyyden että ympäristötekijöiden vaikutuksen alkoho-

lismin kehitykseen. Hallikainen löytää tutkimuksessaan todisteet alkoholismin 1- 

ja 2-tyypeille sekä dopamiini- ja serotoniiniaineenvaihdunnan keskeiselle merki-

tykselle juomatapojen säätelijänä. Suurin osa alkoholisteista kuuluu myöhemmäl-

lä iällä alkavaan sosiaaliseen 1-tyyppiin. Varhain kehittyvään 2-tyyppiin liittyvät 

myös antisosiaalisuus ja impulsiivinen väkivaltaisuus. Alkoholismi on heterogee-

ninen ja monimuotoinen sairaus, jonka tutkimusta tulisi laajentaa, jotta sen erilai-

set muodot selviäisivät. Hallikainen korostaa tutkimuksessaan sitä, kuinka tulisi 

voida tutkia koko alkoholin käytön kaarta, aina totaalisesta raittiudesta sosiaali-

seen juomiseen, suurkulutukseen ja aina riippuvuusjuomiseen saakka, jotta aineis-

toa kertyisi riittävästi tämän monimuotoisen sairauden selvittämiseksi. 

Alkoholismille on olemassa selvät sen diagnosointiin tarkoitetut kriteerit 

ICD-10 ja DSM-IV, joista ensimmäinen on WHO:n julkaisema yleismaailmalli-

sessa käytössä oleva ja jälkimmäinen Amerikan psykiatriayhdistyksen kriteeristö. 

Pääpiirteissään ne ovat hyvin samankaltaisia. (Poikolainen 2003: 76–79). Näissä 

molemmissa yhtenä keskeisenä kriteerinä päihderiippuvuudelle on vaikeus hallita 

omaa päihteen käyttöä, joko käytetyn päihteen määriä tai ajallisesti päihteen käy-

tön kestoa. On myös lukuisia alkoholismi-diagnoosin tekemistä helpottamaan 

luotuja testejä ja menetelmiä niin alkoholistien itsensä kuin ammattiauttajienkin 

käyttöön (mm. Audit, MUST ja SADD).  

Aalto (2010a: 9) määrittelee alkoholiriippuvuuden oireyhtymänä, jonka yksi-

lölliset oireet ja piirteet painottuvat eri tavoin. Tämän vuoksi ei ole olemassa yhtä 

kaikkiin alkoholiriippuvaisiin sopivaa lyhyttä kuvausta. Olennaista on kuitenkin 

käyttäytymisen muutos, joka on seurausta alkoholin aiheuttamista muutoksista 
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sekä aivoissa että yksilön tavassa havainnoida, tuntea ja ajatella. Kyse ei ole vain 

juoduista määristä tai fyysisestä riippuvuudesta, johon liittyvät vieroitusoireet ja 

kehittynyt toleranssi. Aalto korostaa psyykkisen riippuvuuden osuutta, johon 

liittyy pakonomainen tarve käyttää alkoholia. Näin juomisen merkitys alkoholi-

riippuvaisen elämässä on kohtuuttomasti korostunut ja juominen jatkuu sen aihe-

uttamista haitoista huolimatta.  

AA:n uskomusten ydin on Armisen (1994: 14-15) mukaan alkoholistin itsen-

sä kokema hallitsematon voimattomuus suhteessa alkoholiin, mikä johtaa pyrki-

mykseen pysyä raittiina päivä kerrallaan. AA:n elämäntarinat ovat olleet malli 

sille, mitä alkoholismi on, ja tieteellisen alkoholismi-teorian sairauskäsite on alun 

perin enemmän tai vähemmän velkaa AA:lle. Käsitys hallinnan menetyksen ko-

kemuksesta alkoholismin viimekätisenä kriteerinä on AA:n kiteyttämä.  

Denzin (1987) kuvaa alkoholismia tunne-elämän ja minuuden rikkovaksi sai-

raudeksi. Vertailemalla näkemyksiä alkoholismista sekä alkoholistien omia elä-

mäntarinoita tutkimalla Denzin päätyy määrittelemään alkoholistin henkilöksi, 

joka itse määrittelee itsensä alkoholistiksi. Hän liittää tähän kaksi keskeistä omi-

naisuutta. Ensinnäkin alkoholistille on tyypillistä se, että hän on menettänyt ky-

kynsä kontrolloida omaa juomistaan. Toiseksi, alkoholisti on kykenemätön kiel-

täytymään tilaisuudesta tai mahdollisuudesta juoda. Alkoholismi on itsetuhoista 

juomista, joka jatkuu pakonomaisesti, eikä alkoholistilla itsellään ole tahdostaan 

huolimatta voimavaroja lopettaa juomista silloin kuin hän sen itse haluaisi tehdä. 

(Denzin 1987: 11, 15). 

2.4 Naisen alkoholismi 

Tutkijat ovat puhuneet naisten ja miesten alkoholismin eroista. Geneettisten teki-

jöiden vaikutus on todettu sekä naisten että miesten osalta, mutta naisten osalta on 

ollut pidempään selvittämättä se, kuinka paljon heidän alkoholismiaan selittävät 

geenit ja kuinka paljon erilaiset persoonallisuus- ja ympäristötekijät. Geenien 

osuus naisten alkoholismissa on ollut tärkeä huomio, koska hyvin pitkään naisten 

alkoholismia on miesten alkoholismista poiketen selitetty pelkästään ympäristöte-

kijöistä johtuvana. Jo 1990-luvulla tiedettiin naistenkin alkoholismissa olevan 

kaksi päätyyppiä, joista toisen arvioitiin olevan enemmän sidoksissa geeniperi-

mään ja toisen enemmän ympäristötekijöihin. Uusimmat tutkimustulokset vahvis-

tavatkin sitä, että myös naisten alkoholismiin vaikuttavat geneettiset tekijät ja että 

myös naisten alkoholismi jakautuu 1- ja 2-tyyppiin (Enoch & Goldman 2001: 
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144–151, Hill 2002: 9–11, 13–15, Kiianmaa 2010a: 28–29, Traber ym. 2009: 

291–299).  

Naisen alkoholismin kehittymistä on selitetty naisen alkoholiongelman taus-

talla olevan patologian eli varhaisten perhesuhteiden, lapsuuden vaikeiden elin-

olosuhteiden, naisen sukupuoli-identiteetin, biologian ja ympäristötekijöiden 

kautta. Mikään näistä selitysmalleista ei ole kuitenkaan yksin onnistunut selittä-

mään naisten alkoholiongelmien kehittymisen syytä. Ajattelumallit ovat usein 

johtaneet naisten alkoholiongelmien mystifiointiin ja yksinkertaistamiseen. Kaik-

kia alkoholiongelmaisia naisia pidetään helposti samanlaisina. Alkoholiongel-

maisten naisten joukko on hyvin heterogeeninen ryhmä. Naisten alkoholiongel-

mien kehittymisestä voidaan löytää kuitenkin joitakin yhteneväisiä piirteitä. Hoi-

toon hakeutuneista naisista suurin osa on aloittanut juomisensa suhteellisen myö-

hään ja hoitoa on edeltänyt lyhyt rajun juomisen vaihe. Naisten alkoholiongelmi-

en on todettu kehittyvän ajallisesti hyvin nopeasti. Alkoholiongelmaisilla naisilla 

on usein menneisyydessään traumaattisia kokemuksia joko juomiseen johtaneina 

syinä tai juomisesta johtuvina seurauksina. Hoitoon hakeutumista edeltää usein 

elämän kriisiytyminen. Näin ollen kriisien ja traumojen käsittelyllä ja selvittämi-

sellä on olennainen sija naisten hoidossa. Aluksi naiset käyttävät alkoholia ratkai-

sukeinona ongelmiinsa, kunnes huomaavat, että alkoholista itsestään on muodos-

tunut heille ongelma. (Hyttinen 1990: 52–56, 68–69).  

Maassamme ei edelleenkään ole tutkimus- tai tilastotietoa siitä, kuinka yleistä 

vanhemmuusvastuussa olevien haitallinen alkoholinkäyttö on. Erityisesti naisten 

hakeutuminen alkoholiongelmien vuoksi hoitoon on kaikissa ikäryhmissä kasva-

nut vuodesta 1987 lähtien, ja tieto kertoo vanhemmuusikäisten naisten päihdeon-

gelmien lisääntymisestä. Selvin pitkän ajan laskennoissa todettu muutos on nais-

ten osuus päihde-ehtoisista asioinneista, jotka vuonna 2007 olivat nousseet jo 

28 %:iin vastaavan luvun vuonna 1987 ollessa 16 %. Kodin ulkopuolelle sijoitet-

tuja tai huostaan otettuja lapsia koskevassa tilastoinnissa ei ole kuitenkaan valta-

kunnallisesti yhtenäisiä tietoja siitä, kuinka merkityksellinen on päihteidenkäytön 

osuus lapsen sijoitusprosessissa. Yksittäisissä selvityksissä on todettu, että van-

hempien runsas päihteidenkäyttö on ollut syynä tai jopa keskeisenä syynä noin 

30–50 %:ssa huostaanotoista ja alle 12-vuotiaita lapsia koskevissa tapauksissa 

osuus oli huomattavasti korkeampi. Tällaisen kattavan selvityksen tekemisen 

tärkeyttä lisää se, että 1990-luvun alusta kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten 

lukumäärä on ollut jatkuvassa tasaisessa nousussa. (Karlsson 2009: 29–31).  

Edellä olevaa tietoa tukee myös pääkaupunkiseutua koskeva tutkimus (Myl-

lärniemi 2006: 68–70, 72), jossa alle 12-vuotiaiden lasten huostaanoton syyksi 
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67 %:ssa on mainittu vanhempien päihteidenkäyttö ja näistä 64 % liittyy nimen-

omaan äitien päihteidenkäyttöön. Tosin myös isät juovat. Halme (2009: 116) tote-

aa tutkimuksessaan, että leikki-ikäisten lasten isistä peräti 32 % voidaan luokitella 

alkoholin riskikuluttajiksi, 39 % käyttää alkoholia säännöllisesti vähintään kah-

desti tai kolmesti viikossa ja humalaan juo itsensä vähintään kerran viikossa noin 

15 %.  

Lämsän (2009: 5, 215) sosiaalihuollon lastensuojelun tai toimeentulotuen asi-

akkaiden asiakirjoista vuosilta 1992–1997 tekemä tutkimus kuvasi lasten ja nuor-

ten elämäntilanteita ja elämänkulkua 1990-luvun alun laman jälkeisessä Suomes-

sa. Tuolloin lastensuojelutoimenpiteiden keskeisiä perusteina asiakirjoissa olivat 

äidin päihde- ja mielenterveysongelmat sekä niihin usein liittyvä lapsenhoidon 

laiminlyönti. Myös nuoren koulu- ja päihdeongelmat nousivat keskeisiksi perus-

teiksi. 

Mäkelä ym. (2010: 291–292) toteavat alkoholikulttuurimme viime vuosi-

kymmenten merkittäviä muutoksia ja pysyviä piirteitä tiivistäessään naisten alko-

holinkäytön käyneen läpi perustavanlaatuisen kulttuurisen muutoksen. Alkoholin-

käytön laajeneminen väestön eri osaryhmiin näyttää olevan syvälle menevä kult-

tuurinen piirre. Märän sukupolven lisäksi voidaan puhua nyt myös kosteasta kan-

sasta. Alaikäisten nuorten alkoholinkulutuksen laskeva suunta osoittaa kuitenkin, 

että on olemassa myös vastatendenssejä. Suurin muutos on kuitenkin se, että al-

koholi on tullut osaksi eri-ikäisten naisten elämää, vaikka huomattavia eroja mies-

ten ja naisten välillä edelleen on olemassa. Naiset juovat edelleen vähemmän ja 

asennoituvat tiukemmin alkoholinkäyttöön. Naisten lisääntyvä juominen on kui-

tenkin muuttanut myös juomistilanteita ja juomiseen liittyviä sukupuolten välisiä 

suhteita. Kodista on tullut juomisen tila. Suomalaiset juovat yhä iltamyöhään, 

viikonloppuisin, juhlapyhinä ja juovat humalaan saakka. Viini on kasvattanut 

suosiotaan, mutta sitä juodaan muulloin kuin ruoan kanssa. Kaiken kaikkiaan 

suomalainen alkoholikulttuuri on muuttunut sallivaksi.  

Yksi syy siihen, etteivät naiset itse hakeudu alkolisminsa takia kuntoutukseen, 

on se, ettei maassamme juurikaan ole pelkästään naisille tarkoitettuja kuntoutus-

paikkoja tai ns. perhekuntoutuspaikkoja, jonne he voisivat hakeutua yhdessä las-

ten kanssa. Lisäksi maassamme vallitsee kaksinaismoralistinen suhtautuminen, 

jonka seurauksena naisten juominen on yhä yhteiskunnassamme tabu ja se pyri-

tään pitämään piilossa mahdollisimman pitkään sekä verhoamaan myös joksikin 

muuksi, kuten mielenterveysongelmiksi. Tämän vuoksi naisen alkoholismi etenee 

pitkälle ennen paljastumistaan tai nainen kuntoutukseen tuloa. (Hyttinen 1990: 

51–53, 74).  
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Hyttisen tekemän tutkimuksen jälkeen on toki kehitetty perhekuntoutusta, jo-

ta tarjoavat mm. Järvenpään sosiaalisairaala ja monet Ensi- ja turvakodit eri puo-

lella Suomea. Nämä kuuluvat kuitenkin ns. päihdehuollon erityispalveluihin, 

joihin pääsyn edellytyksenä on esimerkiksi se, ostaako perheen kotikunta palve-

luita kyseiseltä palveluntarjoajalta. Ensi- ja turvakotien järjestämien perhekuntou-

tuspalveluiden osalta joudutaan myös säännöllisesti jännittämään jatkuvuuden 

puolesta, koska niiden rahoitus on sidottu Raha-automaattiyhdistyksen avustuk-

siin. Viime vuosina Ray on tämäntyyppisten palveluiden osalta alkanut esittää yhä 

voimakkaammin kantanaan sitä, että ne kuuluisivat kuntien peruspalveluiden 

vastuulle. Tällaisesta palvelusta sainkin kokea positiivisen esimerkin käydessäni 

tutustumassa Oulussa uuden Mellenius-talon toimintaan, jossa tehdään yhteistyötä 

yli kaupungin eri palvelusektoreiden ja satsataan erityisesti päihdeperheiden hy-

vinvointiin yhdistämällä vertaistukea, vanhemmuuden tukea ja päihdekuntoutusta. 

Ringwaldin (2002: 56) mukaan päihdeongelmaiset naiset eivät hakeudu hoi-

toon, koska kokevat tulleensa kaksinkertaisesti leimatuiksi. He kantavat sekä 

löyhän moraalin että vastuuttoman äitiyden taakaa. Äidit pitävät riippuvuutta 

myös osana isompaa ongelmien vyyhtiä. Naiset tarvitsevat päihdehoitoa, joka on 

kehitetty erityisesti heidän erityispiirteistään ja -tarpeistaan käsin (Gerolamo 2004: 

181–189) ja naiset myös mielellään käyvät vain naisille tarkoitetuissa ryhmissä 

(Slattery ym. 2003: 13, 91). Sukupuoli ei Saarnion (2002: 269, 272) mukaan ole 

herättänyt erityistä huomiota päihdeongelmien hoitotutkimuksessa Suomessa eikä 

kansainvälisesti. Hänen tutkimuksessaan naiset olivat hoitoon tullessaan val-

miimpia muutokseen kuin miehet, mutta heidän keskeyttämisensä lisääntyi hoi-

don edetessä. Miehet luovuttivat naisia helpommin hoidon alkuvaiheessa. Tämä 

asettaa omat haasteensa myös hoidolle, jossa naisten osalta tulisi siirtyä nopeam-

min varsinaisiin hoitosisältöihin, kun taas miesten osalta hoidon ensimmäinen 

painopiste tulisi olla motivoinnissa. Saarnio sanoo suomalaisen päihdehuollon 

olevan ennen kaikkea miesten maailma. 

2.5 Transformatiivinen muutosprosessi, kerronnallisuus ja 

alkoholismista toipuminen 

AA-filosofian yksi keskeinen sisältö on kuvata riippuvuudesta toipuminen elä-

mänpituisena, ihmiseen hyvin kokonaisvaltaisesti vaikuttavana prosessina. Tätä 

prosessia selkiyttääkseen AA käyttää välineenään 12 askeleen ohjelmaa (Liite 1).  

Tässä tutkimuksessa toipumisen prosessin kuvauksessa käytetään kriittisen 

ajattelun kehittymisen ja transformatiiviseen muutokseen johtavan prosessin vai-
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heita (Mezirow 2000, 2009). Lehmann (2006) on kehittänyt 345-mallin kuvaa-

maan prosessia, joka johtaa muutokseen ja reflektiivisen ajattelun kehittymiseen. 

Tätä mallia hyödynnetään äitien kuvatessa omia toipumiskokemuksiaan. Mallissa 

on kolme reflektoinnin tapaa, neljä toiminnallista prosessia, joissa reflektiivinen 

ajattelu tapahtuu, ja viisi kysymystä, jotka stimuloivat reflektiivistä ajattelua. 

Tämän mukaisesti Lehmann on nimennyt mallinsa 345-malliksi. (Lehmann 2006: 

204–206). 

Kuvio 1. Lehmannin 345-malli (2006: 211). 

Lehmannin malli (2006: 207–210) soveltuu tähän tutkimukseen, koska se tuo 

kerronnallisen tutkimuksen tasolle sen, mitä Mezirow (1990, 2000, 2009), Freire 

(1974, 1977a, 1977b), Brookfield (1989, 2000), Fook ja Askeland (2006) ja 

Taylor (2009) käsittelevät tutkimuksissaan. Keskeistä on verrata isoäitien toipu-

miskokemuksia Mezirowin (2000: 22, 2009: 19) kymmeneen jo 1970-luvulla 

tutkimuksen kautta löydettyyn transformatiiviseen muutokseen johtavan prosessin 

vaiheeseen, joita ovat seuraavat:  

1. Hämmentävän ongelman kohtaaminen 

Muutos-
prosessi

Ymmärtämisen
prosessi

Tutkimus-
prosessi

Selittävä
prosessi

Kuinka tämä voisi
olla erilaista

Mitä muita näkökulmia
on olemassa? Mitä 

muuta?

Mistä tässä on kyse?

Mitä minun täytyy vielä 
tietää?

Miten minä
ymmärrän tämän?

Merkityksen
reflektio

Luettu tai
kuultu tarina

Kriittinen
reflektio

Sisällön
reflektio
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2. Itsensä tutkiminen 

3. Kriittinen oletusten arviointi 

4. Yhteyden tunnistaminen oman tyytymättömyyden ja muutosprosessin välillä 

5. Vaihtoehtojen tarkastelu suhteessa uusiin rooleihin, suhteisiin ja toimintata-

poihin 

6. Suunnitelma toiminnan uudelleen suuntaamiseksi 

7. Tiedon ja taitojen hankinta, jotta suunnitelma voi toteutua 

8. Tilapäinen uusien roolien kokeilu 

9. Uusissa rooleissa ja suhteissa toimimiseen vaadittavan pätevyyden ja itseluot-

tamuksen rakentaminen 

10. Uudelleen integroituminen omaan elämään uuden perspektiivin sanelemien 

ehtojen pohjalta.  

Lehmannin malli toimii tukena etsittäessä vastausta kysymykseen, millä tavoin 

isoäidit kerronnassaan kuvaavat alkoholismista toipumisen prosessiaan transfor-

matiivisena muutosprosessina, jossa Lehmannin (2006: 201) mukaan olennaista 

on kyky kriittisesti reflektoida eli yhdistää tietoa, teoriaa ja kokemusta.  

Lehmannin mallissa on kolme reflektiivisen ajattelun tapaa ja tavoitetta, jois-

ta sisällön reflektio on ajattelua, joka liittyy tarinasta ja kerronnasta suoraan, heti 

ja ilmiselvästi esiin tulevaan tietoon. Merkityksen reflektio on ajattelua, jossa 

siirrytään syvemmälle pohtimaan, mitä tieto meille merkitsee. Se, kuinka ymmär-

rämme saadun tiedon, vaikuttaa siihen, olemmeko tarinan kertojan kanssa samaa 

vai eri mieltä. Tällä tasolla oletukset ja arvot heijastetaan vasten omia asentei-

tamme ja uskomuksiamme niin, että tasapaino löytyy. Kriittinen reflektio on ajat-

telua, joka kohdentuu toimintaan ja muutokseen. Vallan dynamiikka ja sen ana-

lyysin merkitys tarinoissa nousee keskeiseksi tällä tasolla. Myös itsereflektion 

merkitys korostuu. Tarinat usein sisältävät potentiaalisia mahdollisuuksia toisen-

laisiin lopputuloksiin tai seurauksiin. (Lehmann 2006: 207–210). 

Neljä reflektiivisen ajattelun prosessia alkaa lisätutkimuksen tekemisen vai-

heesta. Tutkimusprosessi sisältää kaiken tiedon etsintään ja löytämiseen liittyvän 

työskentelyn. Selittävä prosessi on päättelyä, se on kaiken yhteen sovittamista 

omassa mielessä ja dialogissa muiden kanssa. Selittämällä teemme asioista sellai-

sia, että ne käyvät järkeen, niillä on meille merkitystä. Ymmärtämisessä yhdisty-

vät tietämisen ja selittämisen kautta tarinaan tuodut arvot, uskomukset, asenteet, 

oletukset sekä tarinassa itsessään olevat elementit. Muutosprosessi (transformaa-

tioprosessi) sisältää mitä jos -kysymyksiä ja muutoksia suhteessa vallan dyna-

miikkaan, mikä mahdollistaa erilaisten lopputulosten saavuttamisen. Usein muu-
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tosprosessi on ihmisen sisäinen ja tapahtuu yhtä aikaa kehittyvän tietoisuuden 

kanssa, joka pakottaa tai painostaa ihmistä tuntemaan ja toimimaan juuri näin. 

Muutos ei tapahdu heti, vaan vaatii sopeutumista, jonka aikana uudet uskomukset 

ja arvot herättävät uudenlaisia tunteita. Muutosprosessi sisältää ymmärryksen 

totuuteen ja eri tilanteisiin liittyvistä moninaisista näkökulmista ja tuo tietoisuu-

teen valinnat, joita on tehty eletyn elämän tulkinnan kautta. (Lehmann 2006: 207–

210).  

Viisi reflektiivistä ajattelua stimuloivaa kysymystä on kuultavissa tässä tut-

kimuksessa äitien kysymänä omasta elämäntilanteesta heränneenä suhteessa toi-

pumiskokemuksiin. Mistä tässä on kyse -kysymys etsii väylää tai reittiä tarinassa, 

asiassa itsessään olevaan tietoon. Mitä minun täytyy vielä tietää -kysymys jatkaa 

ensimmäisen kysymyksen muodostamalta pohjalta, jonka kautta syntyy päätös 

siitä, mitä on tärkeä tutkia eli mitä tulee päättää. Miten minä ymmärrän tämän -

kysymykseen löytyy vastaus, kun tietoa kerätään ja yhdistetään. Tämä prosessi 

voi olla yksilöllinen tai syntyä ryhmässä, josta jälkimmäiseen liittyy arvojen ja 

mielipiteiden erilaisuutta ja vertailua, väittelyä, keskustelua korostuksista ja nä-

kökulmista liittyen tarinaan, asiaan. Mitä muita näkökulmia on olemassa -

kysymyksen tavoitteena on laajempi ymmärtämys asioista. Kuinka tämä voisi olla 

erilaista -kysymys auttaa vaikeassa henkilökohtaisen muutoksen prosessin tunnis-

tamisessa. Tämä on tarpeen uusien näkökulmien muodostamisessa ja tavoissa 

tarttua asioihin. Tekojen muutosta edeltää usein muutos arvoissa, uskomuksissa ja 

asenteissa. (Lehmann 2006: 207–210).  

Lehmann (2006: 201–206) pitää tarinoita elämää sellaisenaan reflektoivina. 

Tarinat tarjoavat lähtökohdan tutkia tietoa ja teoriaa, kehittää ymmärrystä erilai-

sista aiheista ja ihmisistä ja lopulta myös ryhtyä toimimaan. Niillä on kyky muut-

taa ihmisten ajattelutapoja ja tulevaisuuden valintoja. Tarinoita käyttämällä meillä 

on mahdollisuus päästä näkemään perspektiivien ja mahdollisuuksien kirjo, mikä 

johtaa dialogiin oppimiskontekstin sisällä ja muutoksen mahdollisuuksiin. Näin 

ollen totean Lehmannin ajattelun sopivan hyvin transformatiivisen ja emansipato-

risen tutkimuksen välineeksi. 

Ihmisten kohdatessa elämänsä ongelmia, jakaessa niitä muiden kanssa, hei-

jastaessa omia kokemuksiaan muiden elämänkokemuksiin, samaistuessa muiden 

kokemuksiin, kriittisesti reflektoidessa aikaisempia oletuksiaan osallistumalla 

keskusteluun ja etsimällä tietoa, he aktiivisesti osallistuvat elämäänsä muuttavaan 

ja uudella tavalla ymmärtämään pyrkivään toimintaan. Tämä on kriittisen ajatte-

lun ja tietoisuuden kehittymisen lähtökohta. Kun elämänkulku sisältää ongelmal-

lisiksi muotoutuneita viitekehyksiä, ihminen voi transformatiivisen oppimisen 
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kautta tiedostaa näitä oletuksia, sääntöjä sekä ideologioita ja muuttaa niitä uusissa 

olosuhteissa paremmin toimiviksi. Kun aikaisempi tapa elää, ajatella ymmärtää ja 

havaita tunnistetaan ja tiedostetaan rajoittavaksi, ihmisellä herää muutoksen tarve. 

Muutosta aletaan pitää välttämättömänä ja siihen aletaan sitoa voimavaroja. Pro-

sessin myötä voi ja tulee haastaa ja vaikuttaa myös vallitseviin valtasuhteisiin. 

Omia vaikutusmahdollisuuksia pidetään mahdollisuutena muutokseen. Kritiikki 

omaa ja maailman tilaa kohtaan on muutoksen ja toipumisen edellytys. Muutok-

sessa ja tarpeessa siihen on olennaista prosessi ja kyky hahmottaa itsensä men-

neessä nykyisyydessä ja tulevaisuudessa. Kriittisen ajattelun kehittymisen proses-

si ei aina ole helppo, vaan sillä on omat huippuhetkensä usein elämän kohdatessa 

vaikeimpia ongelmia ja tunteita. Riskien ottamisessa ja luovuudessa piilevät ehkä 

juuri tästä syystä myös kasvun, kehittymisen ja toipumisen paikat. Muutoksessa 

ihminen haastaa niin tavaksi tulleita ajattelu- ja toimintatapojaan kuin arvojaan, 

mieltymyksiään ja käsityksiä itsestään. Muutos johtaa siis myös uudenlaisen mi-

näkuvan ja identiteetin muodostumiseen ja itsenäisyyteen päätöksenteossa sekä 

valinnoissa, ja siihen liittyy näin ollen myös vahvoja tunnekokemuksia. Trans-

formatiiviseen oppimiseen ja muutokseen kuuluu kyky keskustella ja peilata omia 

ja toisten oletuksia ja kokemuksia sekä käsitellä muutoksen herättämiä tunneko-

kemuksia, jotta toimintaa koskevia päätöksiä voi syntyä. Dialogi, vapaa diskurssi 

muiden kanssa ja rationaaliset keskustelut prosessin kuluessa ovat tärkeitä trans-

formatiivisessa oppimisessa ja muutoksessa. Näin ihminen voi testata ideoitaan ja 

tuoda oivalluksiaan kriittisen keskustelun yhteyteen, jossa jokaisella on mahdolli-

suus osallistua. Tämä vaatii myös luottamuksellisia olosuhteita. Dialogiin liittyy 

reflektio, toiminta ja todellisuuden muuntaminen. (Brookfield 1989: 1, 7–8, 231–

235, 2000: 125, 137–140, 142, Fook & Askeland 2006: 41, 47–52, Freire 1974: 

27, 37, 57, 45–46, 60–61, 1977a: 60, 62–64, 71–73, 76, 1977b: 45–46, 52, 54, 

57–58, 60, 131–132, Mezirow 1990: 1–4, 12–14, 354–355, 2000: 6–8, 11 13–14, 

22–23, 2009: 19–20, 22–23, 29, Taylor 2009: 6–7). 

Taylor (2009: 10–13) nostaa esiin sitä, kuinka transformatiivisessa oppimi-

sessa ja tietämisessä tulee rationaalisen rinnalla huomioida myös tunne- ja suhde-

elämän elementtien merkitys. Tämä tulee vahvasti esille alkoholistiäitien toipu-

mistarinoita analysoitaessa. Taylor korostaa paitsi ihmisen henkilökohtaisten niin 

myös sosiokulttuuristen tekijöiden huomiointia sekä sitä, että tämänkaltainen 

oppimisprosessi vaatii riittävästi aikaa. Mälkki (2011: 8, 27–35, 40–42, 55–56, 

58–60) nostaa esiin väitöskirjassaan samaa näkemystä korostaessaan reflektion 

kognitiivista, emotionaalista ja sosiaalista ulottuvuutta ja näiden keskinäistä vuo-

rovaikutusta, kun aikaisemmin teoriat ovat korostaneet reflektion kognitiivista 
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näkökulmaa. Tässä suhteessa Mälkki pitää erityisesti Mezirowin näkemyksiä 

reflektion ulottuvuuksista riittämättöminä. Kuitenkin olennaista on se, että Mezi-

rowin mukaan reflektion laukaisijana toimii usein sellainen arjen kokemus tai 

kriisi, joka saa meidät pohtimaan aiemmin itsestäänselvinä pitämiämme oletuksia 

uudelleen ja jopa kyseenalaistamaan niitä. Juuri näitä tämän tutkimuksen äidit 

pohtivat kertoessaan kiellon murtumakohdista elämänsä varrella. Mälkin ajatte-

lussa tämän tutkimuksen kannalta mielenkiinto kohdistuu myös hänen oppimis-

prosessin taustalla painottamansa emotionaalisen ulottuvuuden biologiseen perus-

taan. Mälkin väitöskirja antaa teoreettisia viitteitä päihdetyölle, joka rohkaisee ja 

haastaa kuntoutujaa kyseenalaistamaan aikaisempia oletuksiaan ja menemään 

myös päin kipeitä tunnekokemuksia, joista voi muodostua edellä mainittuja kiel-

lon murtumakohtakokemuksia. Kiellon murtumakohtakuvaukset on teoreettisella 

tasolla avattu osana transformatiivista muutosprosessia kappaleessa 8.4. 

Morrowin ja Torresin (2002) kehittämä dialogisen ja kehittyvän subjektin teo-

ria yhdistää Freiren ja Habermasin ajattelua. Heidän ajattelussaan tieteen erityise-

nä tehtävänä on orientoitua kohti emansipatorisia mahdollisuuksia. Sekä Freire 

että Habermas edustavat kriittisen hermeneutiikan traditiota, joka perustaa tutki-

muksen tutkittavien ymmärtämiseen samoin kuin ottaa huomioon toiminnan sosi-

aalis-strukturaalisen kontekstin. Yhteiskunnallisen uusintamisen kautta tulee olla 

pyrkimys ristiriitojen tunnistamiseen, mikä puolestaan luo mahdollisuuksia muu-

tokselle. Freiren ja Habermasin käsityksellä oppimisesta dialogisena ja reflektiivi-

senä tapahtumana on hyvin merkityksellisiä seurauksia. Tämä ajatus on tasapai-

nossa myös tämän tutkimuksen neljännen kysymyksenasettelun kanssa. Muutok-

seen johtava toiminta lähtee osallistujista, jotka rakentavat omaa kollektiivista 

oppimisprosessiaan osana muutoksessa suhteessa sosiaaliseen ympäristöön. (Mor-

row & Torres 2002: 14–16).  

Sekä Freire että Habermas sijoittavat minuuden ja identiteetin muodostumi-

sen intersubjektiivisen kommunikaation kontekstiin. Ontologinen perspektiivi 

Freirellä ja Habermasilla keskittyy heidän ymmärrykseensä subjekti-subjekti- ja 

subjekti-objekti-suhteesta ihmistieteiden perustana ja tällöin kommunikaation 

merkitys korostuu. Myös epistemologisesti Freire ja Habermas korostavat tietoa 

kommunikaatioprosesseina, joissa ei ole etuoikeutettuja tietäjiä ja joissa väitteet 

perustuvat lopulta kilpaluun, dialogiin, erilaisista perspektiiveistä. He puhuvat 

kommunikaation teoriasta, jossa erilaiset kommunikaatiota estävät ja vääristävät 

valtasuhteet haastavat kommunikoimaan ja jossa dialogin syntyminen edellyttää 

tiettyjä kommunikaation mahdollisuuksia. Kriittisen hermeneutiikan mukaan 

sosiaaliset toimijat ja kulttuuriset dokumentit tulee asettaa vastakkain sellaisen 
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tiedon ja kokemuksen kanssa, joka mahdollistaa etäännyttämisen arkipäiväisestä 

todellisuudesta ja selventää sosiaalisten rakenteiden pakottavia ja mahdollistavia 

vaikutuksia. Tämän myötä avautuvat mahdollisuudet yksilön emansipatoriselle 

kehitykselle. (Morrow & Torres 2002: ix–x, 33–34, 39, 42-44, 62). 

Yhteenvetona tutkimuksen ontologisten ja epistemologisten lähtökohtien voi-

daan todeta olevan konstruktionismissa ja kriittisessä hermeneutiikassa. Riippu-

vuuden näkemistä sairautena voidaan kritisoida, mutta sairauskäsitys ei kuiten-

kaan poista ympäristötekijöiden vaikutusta eikä ihmisen merkitystä oman aktiivi-

sen olemassaolonsa rakentajana. Käsitys metodologiasta on pluralistinen. Osallis-

tuvat dialogiset menetelmät nähdään tässä tutkimuksessa ideaaleina, mutta ei 

ainoina kasvatustieteellisen tutkimuksen menetelminä. Kommunikaatio ja dialogi 

nousevat tutkimuksen keskiöön niin teoreettisesti kuin metodologisesti. Aineiston 

analyysissa tämä johtaa menetelmällisiin valintoihin, joilla tietoisesti pyritään 

saamaan esiin näitä kaikkia dialogin muotoja. Tärkeiksi muodostuvat äitien minä-

kertomusten lisäksi tavat, joilla äidit tulevat keskustelussa toistensa tueksi ja tois-

tensa rinnalle sekä toistensa kerrontaan samaistuen. Näin dialogisuudesta muo-

dostuu osa prosessia, jossa uudelleenluodaan subjektiutta. Äitien kerronnassa 

toipumisprosessiin keskeisesti liittyvät kiellon murtumakohdat löytyvät juuri 

niistä kohdista, joissa äidit pohtivat minä-kerronnan, subjekti-subjekti- ja subjek-

ti-objektisuhteidensa kautta paikkaansa suhteessa alkoholismiin, äitiyteensä, lap-

siinsa, muihin ihmissuhteisiinsa, kohtaamiinsa asenteisiin ja yhteiskunnallisiin 

auttamisjärjestelmiin. Sintonen (2008: 35) puhuu narratiivisuuden ja emansipaati-

on suhteesta ja toteaa kertomuksissa olevan kyse maailmasta saatavasta tiedosta, 

jonka pohjalta maailmankuvat syntyvät. Eli kertomuksellinen ymmärrys viittaa 

maailmaan todellisuutena. Kommunikatiivisuuden lisäksi Sintonen nostaa esiin 

myös sen, kuinka kertomukset synnyttävät itseymmärrystä ja johtavat sen proses-

sointiin. Juuri näiden ontologisten, epistemologisten ja metodologisten perusky-

symysten äärelle tässäkin tutkimuksessa pysähdytään. 
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3 Kerronnallisuus lähestymistapana 

3.1 Kerronnallisuus muutoksen käynnistäjänä 

Lähestymistapa tutkimuksessa on narratiivinen, josta käytetään myös suomenkie-

listä nimitystä kerronnallinen tai tarinallinen tutkimus. Jo tutkimuksen lähtökohti-

en perusteella sen tulisi olla dialogista, transformatiivista, eliminoida väärää tie-

toisuutta sekä herättää muutokseen ja helpottaa sitä. Juuri kerronnallisuuteen 

liittyy, tai voi liittyä, vahvasti myös emansipatorisia, vaikuttavia ja elämää muut-

tavia elementtejä. (Guba 1990: 25, Frank 1995: xii). Juuri siksi kerronnallisuus on 

valittu tutkimuksen lähestymistavaksi. Heikkiseen (2001b: 191) perustuen tarinat 

toimivat tutkimuksessa vahvasti käytännöllisinä välineinä, joiden avulla voi lisätä 

alkoholistiäitien elämänhallinnan tunnetta. Mutta samalla tutkimuksen tehtävä on 

myös kasvattaa tietoisuutta äitien tilanteesta laajemmin saattamalla heidän äänen-

sä kuuluviin.  

Heikkinen (2002: 22–23) puhuu siitä, kuinka kerronnallinen tutkimus paitsi 

luo uutta tietoa todellisuudesta myös parantaa tutkimukseen osallistuneiden elä-

mää. Keskeistä on se, kuinka kehittyvä tarina herättää tunteen sen sopivuudesta ja 

totuudesta. Ihminen tarinaa seuratessaan eläytyy siihen ja löytää paikkansa pitäviä 

yhteneväisyyksiä heijastaessaan tarinan tapahtumia omiin elämänkokemuksiinsa. 

Tutkimuksen tavoitteena ei ole vakuuttaa totuuden oikeasta luonteesta, vaan löy-

tää kosketuspinta ihmisten omassa kokemusmaailmassa. Näin tutkimus auttaa 

samaistumaan tutkittujen, eli tässä tapauksessa alkoholistiäitien, elämään ja ym-

märtämään laajemmin tutkittua ilmiötä. Juuri tässä välittyy Heikkisen mukaan 

kerronnallisen tutkimuksen tuottaman tiedon totuudenmukaisuus.  

Chase (2005: 667–668) pohtii, millainen kerronnallinen tutkimus johtaa sosi-

aaliseen muutokseen, ja demokraattisiin prosesseihin. Joillekin kerronnallisuus 

keskellä merkittävää elämäntapahtumaa jo sinänsä helpottaa positiivisen muutok-

sen mahdollisuutta. Toisille merkittävää on nimenomaan se, että heillä on voima-

kas tarve nopeasti päästä kertomaan muille tarinansa. Lisäksi monet marginaali-

ryhmiin kuuluvat ovat muuttaneet tarinallista maisemaansa, antaneet äänen mo-

nelle aiemmin hiljaiselle ja näkymättömissä olleelle yksilölle ja ryhmälle. Tutki-

jalla, tutkijan tekemällä tulkinnalla ja tavalla, jolla hän tuon tulkinnan yleisölle 

välittää on myös merkitystä. Tutkija voi toimia välittäjänä kertomuksen tekijän ja 

yleisön välissä positiivisella tavalla ja sosiaalista muutosta tukevasti. 
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Andrews (2004: 7, 10) viittaa kulttuurisista hallitsevista tarinoista jollakin ta-

paa poikkeaviin tarinoihin vastatarinoiden käsitteellä. Tällöin ihminen joutuu 

kysymään itseltään, kuinka tehdä omasta elämästään ja itsestään ymmärrettävää. 

Yksi kulttuurisesti kaikkein hallitsevimmista tarinoista on äitinä olemisen tarina. 

On kuitenkin suuri ero tämän kulttuurisen tuotteen, äitiyden mytologian, jota 

myös tiede ruokkii, ja ihmisten kokemusten välillä. Äitiydestä puhuminen sijoit-

taa ihmiset poliittisesti, historiallisesti ja taloudellisesti. Andrewsin tutkimuksessa 

tuotetut rankat lapsuuden äitimuistot muistuttavat tämän tutkimuksen äitien ker-

tomuksia. Tällaiset kertomukset haastavat kulttuuristen tarinoiden äitejä syyllistä-

vää piirrettä paljastamalla syvää ymmärrystä oman lapsuuden aikaisia olosuhteita 

ja sitä kautta äitiä kohtaan. Tämän tutkimuksen äidit paljastavat hyvin henkilö-

kohtaisesti paitsi oman lapsuutensa olosuhteita ja suhteita omaan äitiin, myös 

erityisesti omien lastensa vaikeaa asemaa suhteessa omaan äitiyteensä. 

Syrjälä (2001: 204) toteaa, että tieteiden välillä vallitsevista lähestymistavan 

taustalla olevista näkemyseroista huolimatta yhteistä on kuitenkin kiinnostus 

yksittäisten ihmisten ainutkertaiseen tapaan kokea, ajatella ja toimia. Ihmisen 

elämän ja identiteetin, hänen itsensä, katsotaan rakentuvan tarinoiden kertomisen 

kautta. Oman elämän pohdinta, tarinoiden jakaminen muiden kanssa, uusien nä-

kökulmien avautuminen ja entisten sulkeutuminen tarinoiden kertomisen myötä 

on ihmisen perustavanlaatuinen ominaisuus.  

3.2 Kertomuksen käsite tässä tutkimuksessa 

Kertomus on teksti, joka sinänsä voi olla muutakin kuin kirjoitettu teksti (esim. 

puhe, laulu, filmi). Erona hajanaiselle ja pirstaleiselle puheelle tarinaan sisältyy 

tietty yhteneväisyys ja rajat. Sisältöön keskityttäessä nousee keskeiseksi tarinan 

tapahtumarakenne eli juoni tai erityinen tarinaa kuvaava teema ja tarinassa esiin 

tulevien tapahtumien tulee olla tuolle juonelle tai teemalle merkityksellisiä. Juoni 

tai teema sisältää sitä kehystävää ja määrittelevää ainesta eli tapahtumien, toimi-

joiden, ajan ja paikan ominaisuuksien määrittelyä. Olennaista on tekstin vapaa 

muoto, jossa tutkittava saa ilmaista näkemyksensä aiheesta omin sanoin. Tarinan 

kertojalla on tietty intentio välittää tarina tietynlaisena ja tämä intentio vaikuttaa 

siihen, millaiseksi tarina muovautuu. Juuri tästä ns. tekijän merkityksestä eli siitä, 

mitä tekstin tuottaja on halunnut ilmaista ja miten hän itse asennoituu esittämään-

sä, tutkija on kiinnostunut. (Apo 1990: 63, 72, Heikkinen 2002: 19–20). 

Tässä tutkimuksessa käsitteet narratiivi ja story käännetään muotoon kerto-

mus ja tarina sekä kerronnallinen ja tarinallinen, eikä näiden välille tehdä käsit-
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teellistä eroa. Kertomuksissa kiinnostus kohdistuu maailman kokemiseen ja muu-

tokseen. Muutoksen kuvaaminen kerronnallisesti on tämän tutkimuksen yksi esiin 

nouseva piirre. Äitien kertomukset muodostuvat vahvoiksi muutoskertomuksiksi. 

Kertomus voi makrolajityyppinä olla hyvin monimuotoinen, eikä sillä tarvitse 

esimerkiksi olla aina selkeää loppua, mutta juuri muutos, transformaatio ja pro-

sessi tekevät kertomuksesta ja sen tutkimisesta kiinnostavan. Kertomuksessa ta-

pahtumien välillä tulee olla jokin yhteys, jotta tapahtumat voivat suhtautua toi-

siinsa temaattisesti ja kausaalisesti. Muutoin kertomus ei välitä kokemusta, eli 

kerronnallisuus jää minimaaliseksi. Kertomus on tapa ymmärtää ja hallita men-

neisyyttään. Ihmisen identiteetti rakentuu merkittävästi kertomuksina ja kerto-

mukset ovat myös ihmisen kenties tärkein väline ajallisuuden ymmärtämisessä. 

Kertomusten avulla ihminen jäsentää eettistä paikkaansa, luo ja ylläpitää vuoro-

vaikutussuhteita sekä välittää tietoa ja oletuksia. (Hyvärinen & Löyttyniemi 2005: 

189–191).  

Kertominen on ihmiselle luonnollinen tapa jäsentää omaa todellisuuttaan. Ta-

rinoiden kautta myös tutkimus voi päästä lähemmäs ihmisten todellisuutta sekä 

persoonallisuutta ja identiteettiä. Samaan aikaan kun tarina hahmottaa muille 

ihmisen todellisuutta ja sisäistä kokemusmaailmaa se myös muotoilee ja rakentaa 

kertojan persoonallisuutta ja todellisuutta uudella tavalla. Ihminen rakentaa iden-

titeettiään ja tarinoitaan omista kokemuksistaan, jotka ovat sidoksissa ympäröi-

vään kulttuuriseen todellisuuteen. Näin tarina rakentaa ja välittää paitsi yksilölli-

siä myös kulttuurisia ja sosiaalisia merkityksiä ja tutkimus voi päästä lähelle niitä 

kumpaakin. Tarina ei ole fiktiota eikä myöskään lopullinen ja virheetön, tarkka 

kuvaus siitä, mitä todellisuus on. Tarina rakentuu totuuden, todella tapahtuneen 

todellisuuden ympärille, mutta sallii myös yksilöllisyyden, valinnanvapauden, 

asioiden lisäämisen, joidenkin asioiden painottamisen sekä yksilöllisen tulkinnan 

liittyen tapahtumiin. Tarina etenee ja muuttuu ajassa koko ajan. (Lieblich ym. 

1998: 7–9). Näiden kerronnallisuuden jopa ihmisen identiteettiä ja persoonalli-

suutta uudelleen muotoilevien piirteiden äärelle palataan erityisesti tutkimusky-

symykseen neljä vastausta haettaessa.  

Hänniselle (1999: 49, 55–56) keskeiseksi nousevat käsitteet sisäinen tarina ja 

kertomus. Hän määrittelee sisäisen tarinan käsitettä seuraavasti: Sisäinen tarina 

on yksilön mielen sisäinen, sosiaalisesta vuorovaikutuksesta ja kulttuurista juon-

tuva, mutta yksilölliseen kokemushistoriaan ankkuroituva, luova ja muuttuva 

elämäntilanteen jäsennysprosessi, joka kytkeytyy motiiveihin ja emootioihin. Ker-

tomus on sisäisen tarinan kautta muodostuvien elämäntapahtumien tulkinnan 

tuomista kielen tai muun symbolijärjestelmän piiriin, esimerkiksi puhuttuna tai 
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kirjoitettuna. Kertomus on siten vain katkelma sisäisestä tarinasta, joka kuitenkin 

heijastelee laajempaa ja yleisempää sisäistä tarinaa. Sisäinen tarina muuttuu ul-

koiseksi sosiaalisessa prosessissa, joka muovaa tapaa jolla sisäinen tarina ulkois-

tetaan. Kerronnalla on aina myös aktiivinen, intentionaalinen ja strateginen piirre, 

koska sillä on sosiaalisia seurauksia. Se pyrkii vaikuttamaan, se muuttaa ja muo-

vaa todellisuutta. Kertomus voi kuitenkin onnistua myös siinä, että se tuottaa 

kokemuksen läheisyydestä, luo mahdollisuuden kokemusten jakamiseen toisten 

kanssa ja pyrkii itsereflektioon. Tällöin tuloksena on mahdollisimman autenttinen 

ilmaus sisäiselle tarinalle. Tästä näkökulmasta katsottuna Hännisen määrittelemä 

kertomus sopii hyvin tässä tutkimuksessa asetettuihin tavoitteisiin, jossa äideille 

annetaan mahdollisuus ja ääni kokemustensa jakamiseen mahdollisimman autent-

tisella tavalla.  

3.3 Kertomukset osana kokemisen ja tietämisen prosessia 

Kerronnallisen tutkimuksen klassikko Jerome Bruner nostaa narratiivisen ajatte-

lun tasavertaiseksi loogis-tieteellisen ajattelun rinnalle. Hänen mukaansa narratii-

vinen ajattelu kehittyy ihmisellä ennen loogis-tieteellistä ajattelua. Narratiivinen 

ajattelu selittää psyykkistä todellisuutta ja inhimillistä toimintaa. Se ei etsi loogis-

tieteellisen ajattelun tapaan yleisiä lakeja ja universaaleja totuusehtoja, vaan selit-

tää tapahtumia ja niiden välisiä suhteita, luoden tapahtumien välille yhteyksiä. 

Keskeisinä ovat inhimilliset kokemukset, uskomukset, epäilyt, intentiot ja emoo-

tiot. Narratiivisen ajattelun tuote, tarina, on kontekstiin ja aikaan sidottu, konk-

reettinen ja testattavissa ihmisten välisessä keskustelussa. Kieli poikkeaa loogis-

tieteellisen, paradigmaattisen kielen johdonmukaisesta ja ristiriidattomasta kieles-

tä. Ristiriitaisuus on narratiivisen ajattelun yksi tapa ilmentää maailmaa. Voidaan 

siis sanoa, että ihmiset ymmärtävät todellisuuden kanssa ristiriidassa olevan ker-

tomuksen kautta todellisuutta oikealla tavalla (totuuden kaltaisuus ja aitouden 

tuntuisuus). Todellisuuden tunnun saavuttaakseen tulee tarinankin hyödyntää 

loogista johdonmukaisuutta, mutta se voi myös rikkoa sitä. (Tolska 2002: 86, 92–

93, 97, 101). 

Kertomuksilla on tärkeä osa tietämisen prosessissa. Tieto muodostuu alati toi-

siinsa uudella tavalla liittyvistä, uudelleen muovautuvista tarinoista. Ihminen 

rakentaa näin identiteettiään ja tässä rakentamisessa on mukana identiteetin jatku-

va muuttuminen. Ihminen siis muotoilee tietonsa itsestään ja maailmasta tarinoi-

den avulla. Se mitä tiedän tai tulen tietämään on aina sidoksissa siihen mitä olen 

tiennyt aiemmin (tieto on kudelma). Toisin sanoen yhteinen todellisuus koostuu 
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useista eri todellisuuksista, tarinoista. Näin yhtä objektiivista totuutta todellisuu-

desta on mahdoton löytää. Tieto on suhteellista. Tämä on ns. konstruktivistinen 

näkemys. (Heikkinen 2001a: 118–120).  

Toisaalla Heikkinen kuvaa tarinan kertomisen kyvyn omasta elämästä joksi-

kin, minkä avulla ihminen rakentaa identiteettiään samuuden ja muuttuvuuden 

ristiriitaista suhdetta jäsentämällä. Näin hajanaiset kokemukset elämästä asettuvat 

suhteisiin keskenään ja ihminen pyrkii muodostamaan yhtenäistä kokonaiskäsi-

tystä. Heikkisen sanoin: Kertomus ja kokemus muodostavat hermeneuttisen kehän: 

kokemus ja kertomus ovat jatkuvassa vuorovaikutussuhteessa. Elämä on pitkä 

narratiivisen tulkinnan prosessi. Se on itsessään hermeneuttinen rakenne, joka 

tulkitsee itseään kertomuksen välityksellä. (Heikkinen 2001b: 119, 121). Juuri 

tämä kehämäisyys tulee esiin analysoitaessa äitien muutos- ja toipumisprosessia. 

Vilkko (1990: 81–82) kuvaa omaelämäkertoja teksteinä, kulttuurituotteina. 

Näin sen tutkiminen miten eletty ja koettu kuvataan tuo tarinan, sen kerronnalli-

sen kokonaisuuden tarkastelun kohteeksi. Tällöin dokumenttitutkimuksesta poike-

ten kertomusta ei nähdä tapahtuneiden asioiden suorana heijastuksena, vaan elä-

västä elämästä tehtynä konstruktiona, jota kertoja muokkaa kulloisenkin tilan-

teensa mukaan (ks. myös Tigerstedt 1990: 99). Tarina tapahtuu sen kertojalle, 

mutta se ei ole reaalinen kertomus hänen elämästään. Kertomuksen kautta kertoja 

jatkuvasti itse uudelleen muovaa ja tulkitsee elämäänsä. Kertomus on yksilö-, 

tilanne- ja kulttuurisidonnainen. Juuri kulttuurisidonnaisuus tuo tutkijalle mahdol-

lisuuden tulkita tarinaa jotakin kaikille yhteistä, kulttuurista vasten. Näin tarinoi-

den voidaan katsoa olevan kuvia yhteiskunnasta. Tämä näkyy erityisen vahvasti 

kahden sukupolven äitien käymää dialogia lukiessa.  

Kerronnallista tutkimusta tehdessään tutkija tarvitsee empatiaa ymmärtääk-

seen toisen ihmisen tarinan merkityksiä. Empatia mahdollistaa tutkimuksessa ja 

analysoinnissa hypoteesien vahvistamisen ja lopullisen totuuden löytämisen si-

jaan uuden ja odottamattomankin löytämisen sekä antaa tilaa erilaisille perinpoh-

jaisille selityksille. Lopullista totuutta emme voi tietää. Voimme vain luoda kol-

lektiivisia mielikuvia todellisuudesta. Kerronnallisessa tutkimuksessa tarkoituk-

sena on kaventaa välimatkaa tutkijan ja tutkittavan välillä ja ymmärtää tutkittavan 

minuutta ja kokemusmaailmaa tutkijan ja tutkittavan välisen suhteen kautta. Em-

patia lisää kykyämme havainnoida ja syvemmin ymmärtää toista, koska se mah-

dollistaa samankaltaisuuden kokemuksen minän ja toisen välillä. Tälle löytyy 

perusta hermeneutiikasta. Kun tähtäämme toisen ihmisen ymmärtämiseen koko-

naisuutena, me pyrimme tulkitsemaan toista, joka itsekin on sidoksissa omaan 

tulkintaansa itsestään. (Josselson 1995: 30–31).  
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Kertomus on siis tapa hahmottaa omaa todellisuuttamme ja ymmärtää sitä. 

Ihmistä koskevaa yhdistettäessä ja käsitteellistettäessä kokonaisuuksiksi huoma-

taan, että jokin, mikä kuvaa kaikkia, ei kuvaa ketään erityisesti. Kerronnallisessa 

tutkimuksessa voimme löytää paitsi kaikille yhteistä myös jollekin erityistä. Tut-

kimus tuottaa sekä uutta, ei vielä tiedossa olevaa, että tunnistamattomaksi jäävää 

tietoa. Tämä on tutkimuksessa luonnollinen piirre, ei virhe. Tutkimukseen ei liity 

dikotomian, kahtiajaon vaatimusta. Joko-tai-asetelmat eivät tue kerronnallista 

lähestymistapaa, koska ne poissulkevat persoonallisuuteen kuuluvan sisäisen 

ristiriistaisuuden. Tarina on kuvaus siitä prosessista, jossa minä keskustelee itsen-

sä ja maailman kanssa. Se on merkityksen luomisen systeemi, jossa todellisuuden 

kaoottisuus selkiytyy. (Josselson 1995: 32–33, 35).  
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4 Tutkimuksen toteuttaminen 

4.1 Sairaus kerronnan juonena 

Sairauskäsitystä ajatellen tieteellinen teoria alkoholismista pohjaa paljolti AA:n 

elämäntarinoihin. Tässä sairauskäsityksessä olennainen piirre on alkoholistien 

kokemus oman juomisen hallinnan menetyksestä. Elämäntarinoilla on AA:ssa 

merkittävä rooli ja tarinoiden yksilöllisyys korostuu. Tarinoita ei niinkään yhdistä 

sisäinen samankaltaisuus, vaan rakenteellinen rinnasteisuus. Kertomuksissa yksi-

lön mieli, minuus ja suhde yhteisöön organisoituu uudelleen. Näin alkoholisti 

myös jäsentää uudelleen suhdettaan juomiseen sosiaalisena toimintana ennen, nyt 

ja tulevaisuudessa. Tässä jäsentämisessä keskeiseksi nousevat yhteiskunnan kult-

tuuriset koodit eli arvot, normit, säännöt ja ihanteet, joita vasten oman käyttäyty-

misen ymmärrettävyyttä jäsennetään. Armisen mukaan alkoholistit voivat elämän-

tarinoiden myötä jäsentää ennen hajanaisina ja selkiytymättöminä ilmenneitä 

kokemuksiaan elämänsä eri aluilta ja heijastella niitä suhteessa alkoholismiinsa. 

Näin sairaudesta muodostuu ihmiselle hänen todellisuutensa jäsentämisen väline. 

Tätä kautta alkoholisti kykenee erottamaan eri elämänalueillaan sen, mikä on 

hänelle ongelma ja mikä ei. Elämäntarinasta muodostuu ihmiselle elämänhallin-

nan väline. Näin tarinoiden ulkoiset tekijät menettävät merkitystään ja huomio 

kiinnittyy niiden sisäiseen rakenteeseen ja tunteenomaisuuteen. (Arminen 1994: 

15, 17, 32, 117, 177–179). 

Frank (1995: 1, 3, 22, 25) puhuu vakavasta sairaudesta jonakin sellaisena, 

jossa ihminen kadottaa suunnan tai kartan, jonka mukaan ihminen aiemmin on 

elämässään suunnistanut. Sairastuneen ihmisen on opittava ajattelemaan uudella 

tavalla. Oppimisessa auttaa Frankin mainitsema tapa kuunnella sairaskertomuksia, 

tarve kertoa niitä sekä tarkkailla muiden reaktioita kerrottuihin tarinoihin. Tari-

noiden totuudellisuus ei ole vain siinä mitä koettiin, mutta myös siinä mitä tulee 

koetuksi kerrottaessa ja vastaanottaessa kertomuksia. Kertomukset, joita elämäs-

tämme kerromme, eivät välttämättä ole kerrottuja juuri niin kuin ne on eletty, 

mutta kertomukset tulevat kokemuksistamme tuosta elämästä. Eli esimerkiksi 

sairauskertomus ei ehkä ole puhdas kuvaus sairaudesta itsestään, mutta se voi olla 

kokemus sairaudesta. Tällaisten tarinoiden kuunteleminen puolestaan on Frankin 

mukaan perustavanlaatuinen moraalinen teko.  

Alkoholismi sairautena on juuri sellainen sairaus, jota Hänninen ja Valkonen 

(1998: 5) kuvaavat pitkäkestoisena, vakavana ja toimintakykyä heikentävänä ja 
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jossa oma keho ei enää toimikaan suunnitelmiemme toteuttajana tavalla, jolla 

ajattelimme sen toimivan. Sairaus voi murentaa ihmisen identiteetin perustan ja 

muuttaa ratkaisevasti suhdetta omaan kehoon. Sairaus myös uhkaa elämäntarinan 

jatkuvuutta ja merkityksellisyyttä.  

Heikkisen (2001b: 122) mukaan ihmisen identiteetti rakentuu tyypillisesti eri-

tyisten käännekohtien kautta ja ihmisen elämänkertomus saa kimmokkeitaan 

kriiseistä. Hänninen ja Valkonen (1998: 6) käyttävät käsitettä sairaustarinat, jotka 

ovat yksi esimerkki tällaisista erityisistä käännekohdista ja tapa jäsentää kaoottis-

ta ja outoa kokemusta, kesyttää tuota kokemusta ja tehdä siitä kulttuurisesti ym-

märrettävää ja siinä mielessä hallittavampaa. Ihminen alkaa myös hyväksyä sai-

rauteen liittyviä kokemuksiaan. Tarinoiden jakaminen muiden kanssa auttaa muo-

dostamaan käsitystä siitä, miten sairauteen on tapana suhtautua ja auttaa myös 

muodostamaan suhteita toisiin ihmisiin. Sairastumiskokemuksen hallintaan saa-

minen luo pohjan varsinaiselle tarinalliselle kuntoutumiselle. Tämän vuoksi ihmi-

sen usko menettämikseen luulemiinsa arvoihin voi palautua ja elämälle alkaa 

löytyä uusia merkityksiä. 

4.2 Kertojaäidit 

Kahdeksan tutkimukseen osallistunutta äitiä on nimetty naisten nimillä, jotka ovat 

myös kukkia tai kukkivia kasveja. Nimet tekevät äitien joukosta yhtenäisen, ei-

tunnistettavan ja nimien antaessa heille persoonallisen äänen kertoa tarinaansa. 

Tätä kautta äidit on myös tavallaan kukitettu heidän rohkeudestaan jakaa omaa 

tarinaansa. Näin nuoremman sukupolven äidit saavat tutkimuksessa nimekseen 

Kielo, Kaisla, Lilja ja Jasmin sekä isoäidit Orvokki, Kirsikka, Kanerva ja Ruusu 

(isoäitien nimet on jatkossa tummennettu, jotta he erottuvat nuoremman sukupol-

ven äideistä). Iältään nuoremmat äidit olivat 35–40-vuotiaita ja isoäidit 60–70-

vuotiaita.  

Kaikki kahdeksan tähän tutkimukseen osallistunutta äitiä ovat toipuneita al-

koholisteja, jotka ovat toipuneet alkoholismistaan AA:n (Anonyymit Alkoholistit 

tai Nimettömät Alkoholistit)6 avulla. He ovat yhä aktiivisesti itseään AA:ssa hoi-

tavia tai AA:ta itselleen hyvin tärkeänä hoidollisena tukena pitäviä alkoholistiäite-

jä. Juuri tämän vuoksi en heiltä tarkempia taustatietoja myöskään kysynyt, vaan 

kunnioitin AA:n keskeisiä toimintaperiaatteita eli nimettömyyttä ja sitä toivomus-

ta, ettei sen jäseniä esitellä julkisen sanan piirissä tunnistettavasti (Ekholm 2003a: 

                                                        
6ks. lisää http://www.aa.fi/ sekä http://www.aasuomi.fi/ 
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244). Kuusi äideistä on toipumisprosessinsa kuluessa turvautunut tai yrittänyt 

turvautua myös muuhun kuin AA:n apuun. Mikään ei siis viittaa siihen, että äitien 

saavutettu toipuminen olisi ainoastaan ja vain AA-ryhmissä käymisen tulos, vaik-

ka AA:n ja vertaistuen merkitys heidän kerronnassaan korostuukin. Ennen kaik-

kea toipuminen on, kuten myöhemmin todetaan, hyvin yksilöllinen prosessi.  

Tein osan äitien haastatteluista ns. AA:n reviirillä, joten sen vuoksi katsoin, 

että äitien tulee saada toimia tilanteessa identiteettinsä ja siihen liittyvien tietojen 

suhteen kuten ryhmiin tullessaan muulloinkin. Kaikki muu tieto perustuu siihen, 

mitä kuulin heiltä heidän puhuessaan tavatessamme ja mitä äidit kirjoittivat tari-

noissaan. Näistä päätellen äidit ovat taustoiltaan (koulutus, työ/ura, perhe- ja pa-

risuhteet, lapsuus jne.) varsin heterogeeninen joukko, kuten alkoholistit ja päihde-

riippuvaiset yleensäkin. Joitakin perustietoja liittyen äitien taustoihin on koottu 

taulukon (Taulukko 1) muotoon ja taulukko löytyy liitteenä (Liite 2) tutkimuksen 

lopusta.  

Äitien heterogeenisuutta tässä aineistossa voi kuvata kahteen ääripäähän si-

joittuvan tarinatyypin avulla.  

Tyyppi 1: Ulospäin kaikki hyvin -tarinat 

Äideistä Liljan, Orvokin ja Kirsikan tarinat edustavat tätä tarinatyyppiä, johon 

kuuluvat kuvaukset hitaammin ja myöhemmällä iällä kehittyneestä riippuvuus-

käyttäytymisestä, joskin selkeät ennakkokäsitykset siitä, että kaikki asiat eivät ole 

tasapainossa suhteessa alkoholinkäyttöön tai psyykkiseen hyvinvointiin, ovat 

heränneet jo nuorempana. Äitien sosiaalinen status on korkea, heillä ei ole lasten-

suojelutaustaa, eikä heidän perheeseensä ole missään vaiheessa kohdistunut las-

tensuojelutoimenpiteitä. Heidän alkoholinkäyttönsä on pysynyt ns. kulissien kät-

köissä, eikä ole paljastunut kovin laajan sosiaalisen piirin tietoon. Viranomaisver-

kostoilla ei ole ollut näistä äideistä tietoa tai kosketus äiteihin ollut satunnaista, 

eikä sitä ole rekisteröity alkoholismista johtuvaksi. Äidit ovat koko aikuisikänsä 

eläneet vakituisessa parisuhteessa saman miehen kanssa, joka on myös heidän 

lastensa isä. Tässä tarinaryhmässä äideillä on ollut myös taloudellisesti mahdolli-

suus käydä raitistumisensa alkuvaiheessa omalla kustannuksellaan päihdekuntou-

tuksessa tai heillä on ollut ympärillään muuta sosiaalista yhteisöä, joka on tukenut 

heitä päihdekuntoutusprosessin käynnistymisessä ja käymisessä.  
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Tyyppi 2: Rankemman kautta -tarinat 

Äideistä Jasminin, Kanervan ja Ruusun tarinat edustavat tätä tarinatyyppiä, jo-

hon kuuluvat lapsuudesta saakka hyvin traumaattiset elämänkokemukset, hyl-

käämiset, kaoottiset miessuhteet, lapset useammalle miehelle, lastensuojeluasiak-

kuus, lasten menetykset huostaanottojen kautta ja myös itsemurhayritykset tai 

kokemukset hyvin lähellä kuolemaa käymisestä. Suhteet myös jo aikuisiin lapsiin 

ovat huolenaiheena ja päihderiippuvuus voi esiintyä perheessä jo kolmannessa 

sukupolvessa. Tähän tarinatyyppiin kuuluu myös kuvaukset nopeasti tai nuorella 

iällä kehittyneestä riippuvuuskäyttäytymisestä, joka on johtanut nopeasti elämän-

hallinnan menettämiseen ja tietynlaiseen kokonaisvaltaiseen kehityksen pysähty-

miseen ja uupumukseen. Suhteet viranomaisiin ja virkavaltaan nousevat esiin 

ongelmallisina ja myös äitien omassa käyttäytymisessä, esimerkiksi suhteessa 

miehiin ja yhteisiin sääntöihin sekä lakiin, voi tunnistaa väkivallan ja välinpitä-

mättömyyden piirteitä.  

Kahden näiden tarinatyypin ulkopuolelle jäävän äidin, Kielon ja Kaislan, ta-

rinat ovat näiden tarinatyyppien rajapinnalla. Ne eivät puhtaasti kuulu kumpaan-

kaan, mutta niistä löytyy piirteitä molemmista. Kielon ja Kaislan toipuminen 

pysäytti heidän tarinansa kohdassa, josta sen jatkuminen päihteidenkäytön myötä 

olisi mitä todennäköisimmin liittänyt heidän tarinansa rankemman kautta -

tarinoihin. Tätä voi perustella sillä, että sekä Kielolla että Kaislalla oli syntynyt 

päihteidenkäytön myötä jo yhteys lastensuojeluviranomaisiin, uhka lasten mene-

tyksestä oli selkeä ja päihteidenkäytön hallinnan menetys oli johtanut elämänhal-

linnan menettämiseen sekä kaoottisuuteen useilla elämän osa-alueilla. Näin ollen 

heidän tarinoitaan voisi kuvata myös eräänlaisina viime hetken havahtumista-

rinoina.  

Kotovirran (2009: 84–85) laajan aineiston kattaneessa tutkimuksessa huu-

meidenkäytölle esiin nousseita taustatekijöitä olivat traumaattiset tapahtumat 

ennen teini-ikää, nuoruuden sosialisaatio-ongelmat ja seikkailunhaluinen luonne, 

mutta eivät niin yksioikoisesti. Aineistossa oli vain pari tapausta, joissa päih-

teidenkäyttö oli kytköksissä lapsuuden aikaiseen seksuaaliseen tai fyysiseen kal-

toinkohteluun. Tutkimuksessa todettiin toisille huumeista voivan tulla ongelma, 

vaikka se on ollut vain tapa pitää hauskaa ja kaikki mikä huumeisiin on liittynyt, 

on tuntunut mukavalta ja tavoittelun arvoiselta. Hieman toisenlaisia tuloksia tut-

kimuksessaan saivat Gatz ym. (2005: 479–493), jotka totesivat sekä päihde- että 

mielenterveydellisistä ongelmista kärsivien naisten usein kärsivän traumaattisista 

elämänkokemuksista, joiden käsittelemiseen myös hoidossa tulisi keskittyä. Väy-
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rysen (2007: 198) tutkimuksessa nuorten naisten elämässä huumekuvioissa trau-

maattiset elämänkokemukset nousevat osalla tutkimuksen naisista merkitykselli-

siksi, mutta osalla huumeidenkäyttö ei liittynyt traumatisoitumiseen tai suuriin 

elämänvaikeuksiin. 

Tässä tutkimuksessa kuusi äitiä nosti esiin sen, että heidän on toipumispro-

sessinsa kuluessa täytynyt käsitellä lapsuuden ajan kokemuksiaan, joten tämän 

aineiston valossa lapsuuden ajan kipeät kokemukset nousevat yhdeksi merkittä-

väksi ympäristötekijäksi alkoholismin kehittymisessä. Äideistä neljällä nämä 

kipeät kokemukset liittyvät joko kokonaan tai osittain alkoholistivanhemman tai 

muun alkoholistiläheisen vaikutuspiirissä lapsena kasvamisen problematiikkaan.  

Kanerva: Ja tuota minä alkoholisoiduin siinä jo lapsuudessa, paljon jou-

duin alkoholin kanssa tekemisiin kun velipojat joivat ja tappelivat ja aina 

karkuteillä olin... Minä sitten jotenkin ... kirkkokuoroon menin … Ja yhden 

kerran minä lähdin sieltä kuorosta sitten ja se koulukaveri yksi nainen tulee 

vastaan ja sai houkuteltua minut matkaansa. Ja ensimmäisen viinaryypyn 

silloin otin. Yön olin kotoa pois. Ja sittenpä minä en uskaltanutkaan mennä 

kotiin enää. Ja minä pyörin sen naisen kanssa. Ja siitä se lähti sitten. 

Tässä tutkimuksessa todentuu kuitenkin myös se, mihin Arminen (1994: 180) 

viittaa puhuessaan alkoholistien elämäntarinoista, jotka AA:ssa ovat alkoholismin 

säännönmukaisen kulun esiin muotoilemisessa merkittävä varanto. Elämäntarinat 

sisältävät riittävästi tapauksia, joiden avulla alkoholismin säännönmukainen kulku 

voidaan havainnollistaa ja todentaa. Jos alkoholismi olisi ennakoimaton ja satun-

nainen prosessi, pohja AA:n uskomuksilta murenisi. Keskeistä on myös se, että 

säännön ja sen yksittäisten esiintymien välinen suhde on vastavuoroinen eli sään-

nönmukaisuus tekee yksittäiset esiintymät havaittaviksi ja samalla itse sääntö 

tulee muotoiltua yksittäisten esiintymien avulla. Armisen sanoin: ”tuurijuoppo-

toimitusjohtaja, keskioluttokkura-yksinhuoltajan, narkomaani-laitoskierre-

sekakäyttäjän ja diapaminnapsija-kaappijuopon elämäntarinat kyetään näkemään 

saman säännönmukaisen alkoholismisairauden ilmentyminä huolimatta näiden 

tarinoiden ´ulkoisten´ juomatapojen ja oireiden ilmeisistä eroista”. Tämä tulee 

esiin myös tämän tutkimuksen kahdeksan erilaisen äidin erilaisesta tarinasta, 

joiden takaa voi kuitenkin löytää saman sairauden vaikutuksen jokaisen elämään.7 

                                                        
7Rauha: Monet naiset eivät tule ryhmään koskaan, koska luulevat siellä istuvan liudan Kassialmoja. 
Ne naiset, jotka uskaltavat tulla, ovat hirvittävän hämmästyneitä huomatessaan, että siellä istuukin 
hyvännäköisiä, järkeviä asioita puhuvia, koulutettuja tai muuten viisaita naisia. Ehkä vähän sydämel-
lisempiä ja ainakin hyvin huumorintajuisia. Alun alkaen ryhmissä on tietysti ollut kadulle joutuneita 
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4.3 Aineiston keruu 

Olen kerännyt aineistoni kahdessa vaiheessa. Lisensiaatintutkimuksessani keräsin 

aineistoni nuoremmilta alkoholistiäideiltä ja tutkimukseni edetessä väitöskirjavai-

heeseen laajensin aineistoa isoäideiltä kerättyyn aineistoon. Kahdessa vaiheessa 

toteutetusta tutkimuksesta johtuu myös aineistojen ja aineiston keruumenetelmien 

erilaisuus. Kolme ryhmähaastatteluun kokoontunutta äitiä ovat kaikki saman hoi-

dollisen ryhmän jäseniä ja toisilleen tuttuja. Tämän lisäksi sain kirjoitetut tarinat 

kahdelta äidiltä. Väitöskirjavaiheessa kiinnostuin toipumisen prosessista ja sain 

kontaktin neljään pitkään raittiina olleeseen isoäitiin. Koska he eivät tunteneet 

toisiaan ja asuivat eri puolella Suomea, toteutin aineiston keräämisen heidän koh-

dallaan yksilöhaastatteluin. 

4.3.1 Nuoret äidit 

Keräsin aineiston aineistopyyntökirjeellä (Liite 3), jonka avulla sain tarinat kol-

melta äidiltä, joista valitsin kaksi tarinallisten ansioiden ja sisällön perusteella 

väitöskirjavaiheeseen. Tämän lisäksi kolme äitiä kokoontui kanssani ryhmähaas-

tatteluun, dialogiin kertomaan omakohtaisia tarinoitaan. Näistä äideistä yksi äiti 

oli myös tarinan kirjoittanut äiti, eli yksi äideistä sekä kirjoitti tarinan että osallis-

tui ryhmähaastatteluun (Kaisla). Vaikka kyseessä on määrällisesti pieni tutkimuk-

seen osallistuneiden joukko, laadulliselle tutkimukselle tyypillisesti sain äideiltä 

rikkaan ja myös laajan aineiston. Tekstisivuja kertyi kirjeistä ja haastattelusta 

yhteensä 55 (aineistojen kirjasintyyppi Times New Roman, fonttikoko 12, riviväli 

1½).  

Lähetin aineistopyyntökirjettä (Liite 3) syksyllä 2008 kaikille Suomessa ko-

koontuville naisten AA-ryhmille (yhteensä 31 kpl) sekä maantieteellisesti huomi-

oiden, paikkakunnan koko huomioon ottaen (suurimmat paikkakunnat mukaan 

lukien) ja ryhmien kokoontumiskertojen mukaan (vähintään 4 krt/vko) myös 

muihin AA-ryhmiin niin, että aineistopyyntökirjettä lähti postitse yhteensä 79 kpl 

eri puolille Suomea. Tämän lisäksi sekä Oulun alueella että pääkaupunkiseudulla 

oli AA:n kautta yhdyshenkilöt, jotka levittivät vapaaehtoisina aineistopyyntökir-

jettä eteenpäin. Kaikesta huolimatta tarinoita tuli siis vain kolme kappaletta.  

                                                                                                                                    
ihmisiä, mutta nykyisin palaverit ovat läpileikkaus yhteiskunnan kaikista osista. Vierekkäin istuvat 
Liekkihotellin asukas ja yliopiston professori. Molemmat kunnioittavat toisiaan tasa-arvoisina. En-
nakkoluulot estävät ihmisiä tulemasta palavereihin ja tiedän monta, jotka tämä ennakkoluulo on 
lopulta tappanut. (Loiri-Seppä 2010: 24). 
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Miettiessäni vastausta siihen miksi sain niin vähän tarinoita aineistoa pyytä-

essäni, olen väitöskirjaa tehdessäni saanut tämän asian suhteen lopullisen mielen-

rauhan. Syitä on näkemykseni mukaan neljä: 

1. Alkoholismiäitiys on aiheena kipeä ja niin paljon äideissä syyllisyyttä ja hä-

peää herättävä aihe, että siitä on vaikea lähteä kirjoittamaan. Tarinoiden saa-

minen toipumisessaan voimakkaassa muutosprosessissa olevilta voi olla vai-

keaa. Tämän totesivat Hänninen ja Koski-Jännes (2010: 105–106), jotka 

myös saivat aineistonpyyntöönsä vain vähän tarinoita. Asia nousi esiin myös 

lisensiaatintutkimuksessani (Törmä 2010: 105–106), jossa kävi ilmi, etteivät 

äidit jaa menneisyytensä kokemuksia edes AA-ryhmissä. Näin etenkin ryh-

missä, joissa on miehiä mukana. Myös AA:ssa törmätään samoihin äitiä lei-

maaviin äitiyden kulttuurisiin merkityksiin kuin yhteiskunnassa yleisemmin-

kin, eikä äitien ääni pääse kuuluviin. 

2. Kokemus alkoholismista ja äitiydestä on joillekin äideille niin traumaattinen, 

että he eivät haluakaan siitä puhua tai heidän kokemuksiaan ei voi kertoa. He 

ovat valmiita hoitamaan alkoholismisairauttaan AA-ryhmissä, mutta eivät ha-

lua tai kykene käsittelemään asiaa äitiytensä kautta. Tällaisiin kokemuksiin, 

joita ei voi kielellisesti ilmaista, jotka ovat niin traumaattisia, että ne uhmaa-

vat ymmärrystä viittaa Andrews (2010: 147–166) käsitteellä traumatodista-

janlausunto. Tarinallisessa tutkimuksessa tällaisiin kokemuksiin viittaa testi-

monion käsitteellä Beverley (2000). 

3. Aineistonpyyntökirjeeni oli liian raskaasti laadittu. Sen olisi pitänyt olla ly-

hyempi ja ytimekkäämpi ja sen olisi pitänyt keskittyä itse tarinan kirjoittami-

sen tehtävän antoon. 

4. AA on, kuten jo aiemmin on todettu, yhteisönä vaikeasti lähestyttävä ja hi-

taasti varsinkin yhteisön ulkopuoliselle lämpiävä.  

Kaksi saamistani kirjoitetuista tarinoista on tässä tutkimuksessa mukana, toinen 

ehjänä kokonaisena edeten tarinallisena polkuna analyysin rinnalla (Kaislan tarina) 

ja toinenkin melkein kokonaisena (Jasminin tarina). Jasmin on nuoremmista äi-

deistä ainoa, joka ei osallistunut äitien käymään ryhmähaastatteluun. Hän kirjoitti 

kokemuksistaan tarinan, joka kuvaa tutkimuksessa paitsi alkoholismin kehittymis-

tä aina pohjakokemukseen saakka myös hänen kokemuksiaan merkityksellisistä 

muista ja kiellon murtumakohdista elämässään. Sekä Jasminin että Kaislan tarina 

oli pituudeltaan noin nelisivuinen. 

Kirjoitettujen tarinoiden vähäisyyden vuoksi päädyin siis järjestämään myös 

ryhmähaastattelun kolmen AA-ryhmässä käyvän äidin kanssa (Kielo, Kaisla ja 
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Lilja). Äitien löytymisessä pystyin hyödyntämään paitsi työni kautta AA:n piiriin 

syntyneitä kontakteja myös aineistonpyyntökirjettä, joka jo pidempään oli kiertä-

nyt AA-ryhmäläisten keskuudessa. Lopulta sain suhteellisen nopeasti koolle kol-

me äitiä, joille sana kiersi toinen toisensa välityksellä ja haastattelu oli kevättal-

vella 2009. 

Tavoitteenani oli saada aineistoksi kertomuksia. Siksi pyrin toteuttamaan 

haastattelut ns. kerronnallisina haastatteluina. Tällaisessa haastattelussa tutkija 

pyrkii esittämään sellaisia kysymyksiä, joihin voi olettaa saavansa vastaukseksi 

kertomuksia. Hyviä kysymyksiä ovat usein yleiset instruktiot, aihepiiriin johdatte-

lut. (Hyvärinen ja Löyttyniemi 2005: 191).  

Kerronnallinen haastattelu osoittautui onnistuneeksi aineistonhankintamene-

telmäksi. Äidit jakoivat tarinoitaan vapautuneesti ja pitivät tilannetta antoisana ja 

jopa terapeuttisena. Tilannetta voi kuvata myös avoimen haastattelun käsitteellä, 

jossa vain ilmiö, josta keskusteltiin, oli määritelty. Ajatuksena on, että tutkimuk-

sen viitekehys helpottaa tutkijaa hahmottamaan ilmiötä, jota hän on tutkimassa. 

Tällöin myös tutkijan intuitiiviset ja kokemusperäiset lähestymiset ja väliintulot 

haastattelussa ovat sallittuja. Tutkijan tehtävä on pitää haastattelu aiheessa ja 

koossa, mutta muutoin antaa haastateltavien puhua vapaasti. (Tuomi & Sarajärvi 

2002: 78, 80–83). 

Denzin (1989) puhuu haastattelusta, kuuntelusta tai avoimesta haastattelusta. 

Hän on kehittänyt tulkinnallisen vuorovaikutuksen metodiikkaa vaikeiden elä-

mäntilanteiden ja ongelmien tutkimiseksi sekä sen julkisen politiikan ja niiden 

julkisten instituutioiden tutkimiseksi, jotka on luotu näitä ongelmia yhteiskunnas-

sa hoitamaan. Yhtenä tällaisena ilmiönä Denzin mainitsee alkoholismin. Tulkin-

nallinen vuorovaikutus puhuu siitä yksityisen elämän ja julkisen välille syntyvästä 

vuorovaikutuksesta, jossa julkinen antaa vastauksensa ihmisten henkilökohtaisiin 

ongelmiin. Tutkimusmetodeihin sisältyy juuri äitien kanssa käymäni avoin, va-

paasti ja luovasti etenevä haastattelu, johon yhdistyvät elämäntarinalliset piirteet 

ja henkilökohtaiset kokemukset. Metodi vie tutkijan keskelle tutkimaansa ilmiötä. 

Avoimessa haastattelussa oletuksena on, että merkitykset, ymmärrys ja tulkinnat 

eivät voi olla standardoituja, esimerkiksi valmiiksi valintakysymyksiksi muotoil-

tuja. Avoimessa haastattelussa tulee kyetä myös kuuntelemaan. (Denzin 1989: 7, 

10, 12, 42–43).  

Haastatteluun tullessaan äidit selvästi tiesivät, mistä on kyse ja mikä on kes-

kustelun teema. Tämä johtui varmasti siitä, että aineistonpyyntökirjeeni oli ollut 

jo pitkään AA-ryhmäläisten tiloissa ja kaikki äidit olivat tietoisia tutkimuksestani 
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ja sen sisällöstä. Loppujen lopuksi haastattelu käynnistyi ja äidit lähtivät puhu-

maan aiheesta niin nopeasti, että minulla tuli kiire käynnistää nauhoitus.  

Oma roolini tutkijana keskustelussa jäi lähinnä kuuntelijan rooliksi. Tiedostin 

koko ajan sen, että riski ryhmänohjaajan roolin ottamisesta on olemassa. Äidit 

saattaisivat myös hakea minusta ryhmänohjaajaa. Näin kävikin, kun yksi äideistä 

haki vastauksia siihen, miten menetellä pienempien lasten kanssa tilanteessa, 

jossa omasta sairaudesta kertominen nousee ajankohtaiseksi kysymykseksi. Tähän 

kysymykseen koin olevani tilanteessa velvollinen vastaamaan. Muutoin sain pi-

dettyä itseni hyvin tutkijan roolissa ja äidit saivat tilanteesta riittävästi irti sitä 

kautta, että saivat jakaa kokemuksia toistensa kanssa. 

Muutoin roolini oli, kuten Tuomi ja Sarajärvi (2002) edellä kuvasivat, lähinnä 

esittää muutamia ohjaavia kysymyksiä…  

Tutkija: Onko nämä niin vaikeita asioita teille yhä raittiinakin aikana että 

näistä on jopa vaikeata AA-ryhmissä puhua äitien kesken? 

… sekä tehdä intuitiivisia ja kokemusperäisiä lähestymisiä ja väliintuloja… 

Tutkija: Kuinka paljon tähän tällaiseen teidän toivottomuuteen tai avutto-

muuteen siinä avun hakemisessa ja siinä, että mistä saada just niin kuin sinä-

kin sanoit, että tietoa ja se että ympärillä kaikki viestittää sitä, että et sinä ole 

alkoholisti, että kun sinulla on. Juuri tämä vaikuttaa, että kun tavallaan yh-

teisö ja yhteiskunta viestittää koko ajan sitä tietynlaista kuvaa siitä mitä tämä 

kaikki on. Kuinka paljon se on vaikuttanut teihin? Ja teidän kuvaan siitä, mi-

tä se alkoholismi on? 

… ja pitää haastattelu aiheessa ja koossa, mutta muutoin antaa haastateltavien 

puhua vapaasti.  

Tutkija: Just voidaan sitten palata tähän kun sinä puhuit tästä mahdollisesta, 

kuinka paljon siellä on sitten lapsillakin tällaisia asioita, jotka ehkä vielä 

kaipaisi käsittelyä ja purkamista kun lapsilla jää tämmöisiä asioita mieleen. 

Ja sitten kun teillä itsellä on. Siis minä edelleen, vaikka tämä meni lapsiin 

tämä keskustelu ja väkisinkin menee, tämmöinen teema, mutta minä edelleen 

haluan pitää tämän äideissä ja teissä, koska minä pidän teidät ihan yhtä tär-

keinä kuin nuo lapset. Niin se, että kun teillä, tämä on niin teidänkin tunteita 

heiluttava asia ja teidänkin tunteisiin menevä asia, et miten te sitten omien 

lastenne kanssa pystytte näin kipeitä asioita ja muita käymään kun se on niin 
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haavaumilla ja niin arkana siinä teidänkin edessä tämä asia. Että mistä te 

saatte avun?  

Ryhmähaastattelutilanne oli minulle tutkijana helppo aineiston keräämisen kan-

nalta varmastikin sen vuoksi, että äidit olivat toisilleen entuudestaan tuttuja ja 

tottuneet puhumaan keskenään myös vaikeista asioista.  

Kokonaisuutena haastattelu kesti 1 tunnin 46 minuuttia 30 sekuntia. Yksi äi-

deistä poistui haastattelusta, kun aikaa oli kulunut 1 tunti 29 minuuttia. Aineiston 

hankintamenetelmänä tämäntyyppinen haastattelu osoittautui mielestäni erittäin 

onnistuneeksi, joskin suuritöiseksi purkaa jälkikäteen tekstiksi. Litterointi nauhal-

ta oli todella hidasta työtä, mutta katson sen olevan aineistoon syventymisen ja 

analyysin ensimmäinen vaihe ja sinänsä tutkijan itsensä on erittäin hyödyllistä se 

tehdä. Muun muassa äänenpainot, puheen kiihtymiset, miettimiset, tunteiden 

heijastuminen puheeseen, muiden mukaan tulo puheen tietyssä vaiheessa ja oikei-

den sanojen hakeminen olivat oiva apu siirtyessäni analysointivaiheeseen. Haas-

tattelun litteroinnin jälkeen analysoitavaa tekstiä kertyi 47 sivua.  

4.3.2 Isoäidit 

Lopullisesti aineisto muotoutui, kun neljän pitkään, vähintään 20 vuotta raittiina 

olleen alkoholistiäidin haastattelut toteutuivat kevään ja kesän 2010 aikana. Sain 

hyvin nopeasti kontaktieni kautta yhteyden näihin neljään ns. pitkän linjan 

AA:laiseen isoäitiin, joille oli kertynyt raittiutta 22–35 vuotta. 

Aivan kuten nuoremmilta äideiltä aineistoa kerätessäni, minun tuli nytkin 

löytää haastattelumenetelmä, jolla sain kerronnalliselle tutkimukselle tyypillisen 

aineiston (Hyvärinen & Löyttyniemi 2005: 191). Näin päädyin pitkään raittiina 

olleiden isoäitien kohdalla käyttämään haastattelumenetelmää, jota voi kuvata 

Rosenthalin (2007: 52) pääkertomukseen liittyvien kertomuskysymysten nimellä. 

Vaikka lähtökohtakysymykseni asettelu oli varmaankin rajatumpi, kuin Rosenthal 

menetelmää kuvatessaan tarkoittaa, niin siitä huolimatta kaikki isoäidit lähtivät 

tarinoissaan kuvaamaan myös lapsuuttaan ja elämänvaiheitaan laajemmin kuin 

vain asettamani kysymyksen kautta. Tämä on selvästi kerronnalliselle lähestymis-

tavalle luontaista. Isoäidit eivät kuitenkaan kertoneet tarinoitaan tunteja, kuten 

Rosenthalin mukaan tällaiset haastattelut voivat kestää.  

Haastattelujen kestot olivat yhteensä 4 tuntia 54 minuuttia 18 sekuntia. Pisin 

haastattelu kesti 1 tunnin 28 minuuttia 40 sekuntia ja lyhyin haastatteluista rajoit-

tui isoäidistä ja minusta riippumattomiin teknisiin ongelmiin, mikä harmitti meitä 
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molempia suunnattomasti. Kaikesta huolimatta tästä lyhyimmästä haastattelusta 

tuli loppujen lopuksi eräänlainen toipumisprosessin tyyppitarina, jota analysoi-

daan tutkimuksessa lähes kokonaisena (Orvokin tarina). Purettuna tekstisivuja 

haastatteluista kertyi 69. Joitakin osioita haastatteluista jätettiin purkamatta teks-

tiksi. Osin haastatteluissa sivuttiin asioita, jotka eivät liittyneet itse haastatteluky-

symykseen. 

Haastattelun ensimmäisessä vaiheessa haastattelija ei keskeytä tarinan kerto-

jaa. Haastattelija voi tukea pääkertomusta kiinnostusta osoittavilla äännähdyksillä, 

katsekontaktilla ja jatkamaan motivoivilla kysymyksillä, kuten ”mitä sitten tapah-

tui”. Tämän vaiheen aikana tehdyt tarkat huomiot ohjaavat sitten haastattelun 

toista vaihetta, jossa tarinaan pohjaavat kysymykset nostetaan esiin. Tällöin ei 

kysytä mielipiteitä tai syitä vaan rohkaistaan puhumaan tietyistä elämänvaiheista 

tai -tilanteista. Kysymykset orientoituvat seuraavalla tavalla (Rosenthal 2007: 52): 

1. Osoittavat johonkin vaiheeseen haastateltavan elämässä. 

2. Osoittavat johonkin yksittäiseen teemaan haastateltavan elämässä. 

3. Osoittavat tietyn tilanteen, joka jo mainittu aiemmin haastattelussa. 

4. Selventävät kerrontaa selvittämällä jotakin jo aiemmin argumentoitua asiaa. 

5. Osoittavat ei itse koettuja tapahtumia / vaiheita tai välitettyä tietoa. 

On tärkeää edetä tarinan sisäisistä, eli tarinasta itsestään nousevista kysymyksistä 

kohden tarinan ulkoisia eli niitä, joita tarinassa ei ehkä vielä käsitelty. Eli sisäiset 

kysymykset nousevat suoraan kerrotusta ja ulkoiset siitä, mitä tarinaan ja kysy-

mykseen liittyen voidaan odottaa liittyvän, mutta niitä ei vielä ole käsitelty tai 

niitä jopa vältellään käsittelemästä. Nämä tarinan ulkoiset kysymykset ovat usein 

niitä, jotka tutkijaa erityisesti kiinnostavat. Mutta näiden kysymysten jättäminen 

viimeiseksi ei paljasta tutkijan omia intressejä haastateltavalle liian aikaisessa 

vaiheessa. On hyvä myös pohtia syitä siihen, miksi nämä teemat eivät haastatelta-

valla itsellään nousseet esille. Sillä, että haastateltava saa kertoa tarinansa ehjänä 

ja keskeytyksettä, on oma merkityksensä myös tulkinnallisesti. Tällöin tärkeiksi 

asioiksi nousevat esimerkiksi se, miten tarina etenee, miten se muuttuu yksityis-

kohtaisemmaksi, miten kertoja alkaa tarinan edetessä siihen eläytyä ja millaisia 

tunteita se herättää. (Rosenthal 2007: 52–53).  

Hyvärinen ja Löyttyniemi (2005: 194) viittaavat samantyyppiseen menetel-

mään nimellä yhden kysymyksen haastattelu ja tässäkin tutkimuksessa haastatte-

luun lähdettiin yhdestä laajasta peruskysymyksestä: Mistä sinun toipumisesi alkoi 

ja mitä sen jälkeen on tapahtunut? Tällä kysymyksellä oli tarkoitus saada isoäidit 

kerronnassaan tuomaan esiin ns. kiellon murtumakohtakuvauksia, joihin usein 
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sisältyy kuvauksia myös juomisen hallinnan menetyksen kokemuksista eli ns. 

pohjakokemuksia. Tämän jälkeen toivoin isoäitien kerronnassaan siirtyvän ku-

vaamaan itse toipumisen prosessia ja raitista elämänvaihetta. Peruskysymyksen 

esittäminen tässä muodossa jättää kuitenkin haastateltavalle itselleen tilan kertoa 

tarinansa sellaisena kuin hän se itse kokee, eikä sellaisena kuin tutkija sen odottaa 

kuulevansa.  

Haastattelun toisessa vaiheessa edettiin tarinaan pohjaaviin, sisäisiin kysy-

myksiin eli isoäitien itsensä esiin kerronnassaan nostamiin ja kysymyksenasette-

lua tukeviin asioihin. Käytännössä tämä tarkoitti isoäitien kerronnassaan esiin 

nostamien asioiden tarkentamista lisäkysymyksillä. Eli kun isoäiti viittasi haastat-

telussa esimerkiksi uskon asioihin, kysyin häneltä tarkentavan kysymyksen. Vasta 

haastattelun kolmannessa vaiheessa edettiin tarkentaviin, tarinan ulkoisiin kysy-

myksiin. Nämä olivat niitä kysymyksiä, jotka kiinnostivat minua tutkimuksen 

kysymyksenasettelun näkökulmasta erityisesti. Nämä kysymykset liittyivät isoäi-

tien käsityksiin toipumisen ja raittiuden merkityksestä heidän elämälleen ja äi-

tiydelleen/isoäitiydelleen, alkoholismiin kohdistuvan subjektiivisen, yhteisöllisen, 

yhteiskunnallisen kiellon merkityksestä, isoäitien kiellon murtumakohtakokemuk-

sista, juomisen hallinnan menetyksen kokemuksista, muistoista siitä, millä tavoin 

suhtauduttiin juovaan isoäitiin silloin, kun isoäidit joivat ja erilaisista alkoholis-

miin liittyvistä tunteista. Näitä ulkoisia kysymyksiä kysyttiin vain siinä tapauk-

sessa, jos asiat eivät riittävästi nousseet esille isoäitien kertomuksessa heidän 

vastatessaan laajaan peruskysymykseen ja niitä seuraaviin sisäisiin kysymyksiin. 

Esimerkiksi voidaan mainita kysymys, jossa tarkensin muiden osuuden merkitys-

tä yhden isoäidin toipumisprosessissa tai kun erään kokemuksen kohdalla suoraan 

kysyin isoäidiltä, voisiko hänen kertomaansa kokemusta kuvata pohjakokemuk-

seksi tai kiellon murtumakohtakuvaukseksi. 

Kuinka sitten tutkijana onnistuin tämän haastattelumenetelmän käytössä? En-

sikertalaiseksi haastattelut sujuivat mielestäni kohtalaisen hyvin. Kolmen isoäidin 

kanssa menetelmä onnistui jopa niin hyvin, että yksi isoäideistä kertoi tarinaansa 

ilman tutkijan esittämiä lisäkysymyksiä ensimmäiset 16,30 minuuttia ja toinen 

40,40 minuuttia ja kolmas 16 minuuttia. Jotain kertoo se, että 69:stä puretusta 

tekstisivusta kysymyksiä on 12. Poimiessani kysymykseni erikseen aineistosta ja 

niitä analysoidessani voin todeta pientä haparointia siinä, miten liikun sisäisistä 

kysymyksistä ulkoisiin ja pitäydyn näissä. Jonkin verran on liukumaa ulkoisista 

sisäisiin ja taas ulkoisiin kysymyksiin. Jonkin verran on havaittavissa myös tutki-

jan turhan johdattelevia ja keskustelun viemänä innostuneita kysymyksiä esimer-

kiksi kiellon teemasta, mutta isoäitien mukana olo, innostuneet myöntelyt jopa 
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kesken kysymysten ja täysi ymmärrys puhuttavan aiheen sisällöstä pelastaa liikaa 

innostuneisuutta paljon. Kaiken kaikkiaan haastattelujen sujumiseen voin tutkija-

na olla ihan tyytyväinen. 

Tutkija: Mutta että, miten sinä näet sen sitten, ja siihen aikaan, 26 vuotta on 

sinulla raittiutta … että kun siihen aikaan suhtauduttiin varmaan vieläkin tor-

juvammin esimerkiksi naisen ja äidin juomiseen… 

Kirsikka: Kyllä, joo, kyllä. 

Tutkija: …kun mitä tänäkin päivänä. Miten, kohtasitko sinä sitä kielteistä 

asennetta? 

Tämäntyyppinen haastattelumenetelmä on raskas ja vaativa sekä haastateltavalle, 

että haastattelijalle. Isoäidit antoivat haastattelutilanteissa itsestään todella paljon 

ja se, että he yksin olivat äänessä ilman tukevia kysymyksiä, on hieno suoritus. 

Tässä heitä varmasti auttoi heidän pitkä AA-vertaisryhmäkokemuksensa, mutta 

siitä huolimatta isoäidin toteamus pitkään yksin äänessä olemisen lopuksi tiivistää 

hyvin tuntemuksia: 

Ruusu: … niin … pidetäänkö pieni tauko niin minä saan vähän ajatella … se 

on kuitenkin sen verran rankkaa … se ei ole ihan mikään kahvipöytäkeskuste-

lu. 

Haastattelijalta menetelmä vaatii valmiutta vaihtaa menetelmää enemmän avoi-

men haastattelun tyyppiseen haastatteluun hyvin nopeasti sekä taitoa aistia hetki, 

jolloin siirtyä ensin tarinan sisäisiin ja niistä kohden tarinan ulkoisia kysymyksiä. 

Tämä raja jäi varmasti ensikertalaisena vielä hieman hahmottumatta.  

Esimerkki sisäisistä ulkoisiin kysymyksiin siirtymisen välivaiheesta:  

Tutkijan kysymys (ulkoinen): Onko tämä toipumisen prosessi sitten ollut ta-

vallaan jotenkin siitä poiskasvamisen prosessi ja tavallaan se semmoinen niin 

kuin itsensä löytämisen prosessi ja semmoinen itsetuntemuksen kasvamisen 

prosessi? 

Tutkijan kysymys (ulkoinen): Ja asettiko niitä vaatimuksia sitten itse vai joku 

muu? 

Tutkijan kysymys (takaisin sisäiseen): Sitten sinä, sinultakin tuli, kun sinä ku-

vasit sitä toipumista, niin aika keskeisenä tämä muiden osuus siinä toipumis-

prosessissa. Että se ei ole tämmöinen yksin tehtävä työ (niin)…  
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Tutkijan kysymys (ulkoinen): Mihin se sitten liittyy se, että siinä on tämmöi-

nen? Onko se, liittyykö se jotenkin häpeän, syyllisyyden tunteisiin vai mikä 

siinä on? 

Yksi isoäideistä omaksui myös mieluummin avoimen haastattelun tyyppisen 

muodon heti haastattelun alusta alkaen. Isoäiti kertoi tarinaansa ehjänä ja ajalli-

sesti etenevänä, kuten muutkin isoäidit, eikä missään vaiheessa ollut ongelmaa 

itse tarinan tuottamisen prosessissa. Tarvittiin kuitenkin lyhyitä tarinan kulkua 

tukevia kysymyksiä alusta alkaen. Tähän vaikutti haastattelutilanteen ajoittumi-

nen yhtä aikaa isoäidin mieltä tunnetasolla raskaana painavien asioiden kanssa. 

Osa haastattelutilanteesta käytettiinkin isoäidin kanssa näiden asioiden käsittelyyn. 

Ennen kaikkea kyse oli tutkijan taitamattomuudesta ns. ottaa tilanne kiinni heti 

alussa ja niin haastattelu ikään kuin liukui avoimen haastattelun puolelle. Haastat-

telusta saatu aineisto kuitenkin on rikas ja tutkimuksen kysymyksenasetteluun 

sopiva. 

Haastattelun lisäksi yksi äideistä (Ruusu) antoi kirjoittamansa elämäntarinan 

mukaan tutkimukseen. Tarina on 21-sivuinen käsinkirjoitettu elämäntarina, joka 

toimii tutkimuksessa haastattelua ja sen tulkintaa täydentävänä materiaalina.  

Eräänlaiseksi peilaustarinaksi omalle aineistolle analysointivaiheessa nousi 

samaan aikaan tutkimuksen tekemisen kanssa julkaistu Selviytymistarinoita (Loi-

ri-Seppä 2010: 18–32) kirjan Rauha Puntin tarina. Rauha on 84-vuotias, alkoho-

listi ja äiti, joka on ollut raittiina yli 30 vuotta. En analysoi Rauhan tarinaa sen 

kummemmin, mutta Rauhan tarina tukee tämän tutkimuksen äitien kerronnasta 

tehtyä analyysia. Eli peilaan mm. tämän tutkimuksen äitien sanoja silloin tällöin 

Rauhan kokemuksiin ja sanoihin ja Rauha sekä oman aineistoni äidit sopivat yh-

teen aivan kuin näin olisi tarkoitettu.  

4.4 Aineiston analyysi 

Lieblihichin ym. (1998: 12–15) ajatuksia mukaillen tutkimuksessani olen käyttä-

nyt kategoris-sisällöllisen analyysin periaatteita. Polkinghornea (1995: 12) mu-

kaillen tutkimukseni on kertomusten, tarinoiden analyysiä ja pyrkimystä kuvailla 

ilmiötä, eli juomisen hallinnan menetyksen ja alkoholismista toipumisen koke-

musta äitiyden näkökulmasta. Polkinghorne jakaa kerronnallisen aineiston käsitte-

lytavan kahteen kategoriaan eli narratiivien analyysiin ja narratiiviseen analyysiin. 

Näistä katson oman analyysitapani olevan narratiivien analyysia, jossa kokemuk-
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sia, kertomuksia luokitellaan erilaisiin luokkiin tai teemoihin esimerkiksi tapaus-

tyyppien, metaforien tai kategorioiden avulla.  

Keskeinen teemoihin luokitteluvälineeni on ollut analysoida äitien kertomuk-

sia niistä esiin nousevien kriittisten elämäntapahtumien ja kohokohtien kautta. 

Monella elämäntapahtumalla on äitien kerronnassa sairauteen liittyvä, traumaatti-

nen osatekijä, jolla on usein mittavia äidin elämää muuttavia ja hänen persoonalli-

suuteensa vaikuttavia jälkiseurauksia. Toipumiseen liittyvät kriittiset tapahtumat 

ovat toki myönteisiä, vaikka niiden alkupiste, kiellon murtumakohta, voi olla 

rajukin. Tutkimukseen osallistuvien äitien kokemukset ovat henkilökohtaisia 

kriittisiä tapahtumia, jotka koskevat muun muassa tapahtumia perheessä, ja tapah-

tumia sairauden eri vaiheissa. Kriittisillä tapahtumilla on usein hyvin syvä vaiku-

tus kokijaansa ja ne muuttavat häntä jollain tavalla. Ne ovat suunnittelemattomia, 

arvaamattomia ja kontrolloimattomia, sanoja, joilla alkoholistiäidin elämää voisi 

kokonaisuutena kuvata. Tapahtumat vaikuttavat voimakkaasti mukana oleviin 

ihmisiin ja ovat samalla voimakkaan henkilökohtaisia, koska ne sisältävät vahvoja 

tunteita. (Webster & Mertova 2007: 71, 74–75, 77, 83). Tällaisista merkitykselli-

sistä muuttavista kokemuksista puhuu tulkinnallisen vuorovaikutuksen metodii-

kassaan myös Denzin (1989: 15) ja sanoo näiden hetkien jättävän jälkiä ihmisen 

elämään, minkä vuoksi ne ovat tärkeitä myös tutkijalle. Kohdat, jotka äitien ja 

isoäitien dialogista ja puheesta on poimittu tutkimukseen, heijastelevat näitä äitien 

kriittisiä elämäntapahtumia ja kohokohtia. 

Kategoris-sisällöllisen analyysin rinnalla olen eri tutkimuskysymyksiin vasta-

tessani ja aineistosta mahdollisimman paljon irti saadakseni käyttänyt myös holis-

tis-sisällöllistä analyysia, dialogista lähestymistapaa, kuunteluun ohjaavaa analyy-

sia sekä luovan analyysin menetelmää. Analyysimenetelmien moninaisuudelle 

löytyy syy siitä, että rikkaan aineiston kautta voi kuulla paitsi äitien minä-

kerrontaa, myös subjekti-subjekti-dialogia ja subjekti-objekti-dialogia. Syven-

tääkseni analyysiä kaipasin siis konkreettisia välineitä. Palaan näihin tarkemmin 

myöhemmin.  

Kategoris-sisällöllinen malli (sisällönanalyysi) määrittää ja rajaa tietyt harki-

tut aiheet ja teemat, erottelee tietyt ilmaukset, kohdat tekstistä, luokittelee ja ko-

koaa ne erilaisiksi kategorioiksi. Kategoris-sisällöllisen analyysin avulla tarina 

jaetaan osiin ja tulkitaan sen jälkeen kuvaavin menetelmin. (Lieblich ym. 1998: 

13, 112).  

Litterointi muodostui oman kategoris-sisällöllisen analyysini ensimmäiseksi 

ja tärkeäksi vaiheeksi. Kuunnellessani äänittämiäni äitien haastatteluja ja purkaes-
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sani niitä tein koko ajan muistiinpanoja ja jo tuon litterointivaiheen aikana äitien 

dialogista nousivat selvästi esiin tämän tutkimuksen keskeiset pääteemat:  

1. Alkoholismiin yhteiskunnassa kohdistuva kielto ja alkoholistiäiteihin kohdis-

tuvat asenteet 

2. juomisen hallinnan menetys 

3. äitiys ja äidin sekä lapsen välinen suhde ja  

4. toipuminen.  

Kuten Lieblich ym. (1998: 112) toteavat, ensimmäinen askel analyysissa on erot-

taa tekstistä tutkimukselle asetettuun tutkimusongelmaan vastaavia tekstikohtia. 

Tämä tiettyihin tekstikohtiin keskittyminen mahdollisti myös sen, että jätin osan 

tekstistä pois. Tekstikohdat erotellaan koko tekstistä ja niitä pidetään omina itse-

näisinä kokonaisuuksinaan.  

Toisessa vaiheessa määritellään ja rajataan sisältö erilaisiin tekstikohdista 

nouseviin kategorioihin. Kategoriat voivat näyttäytyä sanoina, lauseina tai use-

amman lauseen mittaisina tekstikohtina. Kategorioita voidaan määrittää käyttäen 

apuna tiettyä teoreettista lähtökohtaa tai puhtaasti pohjautuen tekstiin ja sen itses-

sään esiin tuomiin kategorioihin. Kategorioiden määrää ei ole rajattu. Tutkija voi 

joko keskittyä muutamaan tekstistä esille nousevaan pääteemaan tai avata tekstiä 

hyvin pikkutarkasti ja poimia kaikki siitä esiin nousevat kategoriat. (Lieblich ym. 

1998: 113). Tässä teemoittamisvaiheessa aineisto pelkistetään etsimällä tekstin 

olennaisimmat asiat ja pyritään tavoittamaan tekstin merkityksenantojen ydin. 

Teemat eivät siis kuvaa tekstin yksittäisiä kohtia, vaan liittyvät tekstin sisältöön, 

kokonaisuuteen. Teemoitettaessa tekstiä on tärkeä lukea useaan kertaan. (Moila-

nen & Räihä 2001: 53). 

Litteroidessani huomasin, kuinka edellä kuvatut analyysin ensimmäinen ja 

toinen vaihe lomittuivat toisiinsa teemojen alkaessa hahmottua jo litteroinnin 

aikana ja niiden hahmottuessa lopullisesti teemoittamisvaiheessa. Tekstikohtien 

erottelussa ohjaavana työkaluna toimivat jo edellä kuvatut äitien kertomuksista 

esiin nousevat kriittiset elämäntapahtumat ja kohokohdat (Webster & Mertova 

2007: 71, 74–75, 77, 83) tai kuten Denzin (1989: 15) sanoo, merkitykselliset 

muuttavat kokemukset. 

Tulkinnallisen vuorovaikutuksen metodissaan Denzin (1989: 55–56) viittaa 

tutkimuksen vaiheeseen, jossa sen keskeiset elementit ja tärkeimmät rakenteet 

paljastetaan, määritellään ja analysoidaan. Tässä vaiheessa tämä tarkoittaa ennak-

kokäsitysten, eli subjektiivisten ilmausten poimimista tekstistä sellaisenaan. Jo 

tässä vaiheessa ilmausten merkityksiä pyritään tulkitsemaan ja löytämään niiden 
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subjektiivista tulkintaa. Näitä merkityksiä heijastellaan suhteessa tutkittavaan 

ilmiöön ja tarjotaan alustavia määritelmiä sen kuvaamiseksi. 

Äitien haastattelun kuuntelun ja litteroinnin jälkeen luin tekstiä tiiviisti, liha-

voin tekstiä sen mukaan, miten koin siitä löytyvän keskeisimpiä teemoja tukevia 

kohtia sekä myös edellä mainittuja kriittisiä kohokohtia. Teemojen merkitykselli-

syyteen ja kriittisten kohokohtien löytymiseen vaikuttivat myös äitien sekä ker-

ronnassa että olemuksessa selvästi kuultavissa ja nähtävissä ollut tunnekieli ja ei-

kielelliset ilmaukset. Näistä tein litteroidessani huomioita esimerkiksi tyy-

liin: ”naurua” tai ”huokaus” tai ”toiset äidit myöntelevät”. Seuraavassa lyhyet 

selostukset siitä, mitä erilaiset merkinnät analysoidussa tekstissä tarkoittavat: 

– tekstin lihavointi = kuvaa keskeistä teemaakohtaa, kriittistä kohokohtaa, 

kohtaa, jossa minä-puhe (Sorsoli & Tolman, 2008 – ks. myöhemmin) tulee 

korostuneesti esille (lihavointi jätetty tekstiesimerkkeihin kirjoittamisen lop-

puvaiheessa vain minä-puhetta korostuneesti osoittaviin kohtiin)  

– ei-kielellinen ilmaus ja elekieli eli (naurahdus), (huokaus), (näyttää vatsan 

seutua) jne. laitettu sulkuihin kyseiseen kohtaan dialogia 

– alleviivatut sanat / ilmaukset = puhujan oma painotus on ollut niin voimakas, 

että sitä on syytä korostaa 

Analysoinnin seuraava vaihe mahdollisti jo jonkinlaista tekstikohtien pois rajaa-

mista ja tiettyjen kohtien korostamista. Seuraavassa on esimerkkikohtia muistiin-

panoistani ja niihin liittyvät vastaavat kohdat aineistosta. Tähän olen jo poistanut 

tekstistä ylimääräisiä täytesanoja ja toistoja, kuten niinku -sanoja, joita tekstissä 

on ajoittain paljon. Toisinaan ne toki nousivat merkityksellisiksi myös analyysin 

kannalta katsottuna. Olen tunnistettavuuden vuoksi muuttanut äitien puhetta 

yleiskielelle. Olen muuttanut myös viittaukset lasten sukupuoleen. Tämä tarkoit-

taa sitä, että äitien puhuessa tyttäristä tai pojista olen kirjannut kohdan puheeseen 

sanoilla lapsi/nuorempi tai vanhempi sisarus. Tunnistettavuuden vuoksi olen 

myös muuttanut joitakin viittauksia äitien läheisiin tai muihin tuttaviin: 

Juomisen hallinnan menetyksen teema alateemoineen: 

– rankat tarinat – todellisuus raadollisuudessaan 

– juomisen himon, pakon kuvaukset 

– Lilja: Kahdeksan puolen litran pulloa join että …ja sitten ei muuta kun 

sänkyyn ja ... (pryt) ... sitten nukkumaan … niin, sitten tuota mies oli 

mennyt töihin ja minä heräsin jotenkin tästä näin, niin silloin minä 
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ajattelin, että kyllä viinanhimo voi olla karmaisevaa. Ja sitä voi olla 

hirveässä, että ei mitään muuta kuin se on ollut mielessä, niin minä 

tein sillä tavalla, että minä hain (naurahdus), meillä oli autotallissa 

pulloja, siis pullonpalautukseen menossa pulloja, minä hain ne kolme 

neljä kassia niitä pulloja keittiön lattialle, minulla oli muki siinä minä 

koitin valuttaa niistä kaikista niitä tippoja siihen mukiin ... että on pak-

ko saada viinaa. 

Toipumisen teema alateemoineen: 

– Vaihtoehtojen tarkastelua suhteessa uusiin rooleihin, suhteisiin ja toimintata-

poihin, joiden pohjalta suunnitelma toiminnan uudelleen suuntaamisesta al-

kaa kypsyä 

– Entisen kohtaaminen raittiina, toipuvana 

– Kanerva: Onhan se, se kuuluu (kaunan, katkeruuden ja vihan käsittely ja 

anteeksiantaminen toipumiseen) ja eihän sitä … karkeimmat virheethän 

siinä jää heti alkujaan pois kun raitistuu. Mutta sitten tämmöiset vihat ja 

kaunan tunteet jää pitkäksi aikaa ennen kuin ne niin kuin selvittää it-

selleen ja anteeksianto. Että eihän se ole niin kuin taikakepillä heilut-

taminen, että tuosta vaan minä nämä asiat selvitän. Että kyllä niitten 

kanssa piti työstää hirvittävän pitkään. ... se oli se kaikkein pahin justiin 

se pisin kesti se, että kun ei minua kukaan auttanut. 

Kolmannessa vaiheessa koko materiaalissa esiintyvät erilliset tekstikohdat, kate-

goriat lajitellaan ja kootaan yhteisten kategorioiden alle (Lieblich ym. 1998: 113). 

Aineistossa on myös äitien käymiä keskusteluja, joiden katson olevan hedelmälli-

siä nimenomaan keskustelukokonaisuuksina. Nämä ovat kohtia, joissa äitien kes-

kinäinen kommunikaatio saa sisältönsä vielä enemmän äitien välillä nopeastikin 

vaihtuvista vuorovaikutuksellisista puheenvuoroista ja tunneilmaisuista kokonai-

suutena kuin yksittäisistä puheenvuoroista. Jos tavallisesti yhden äidin ehjän pu-

heenvuoron voidaan katsoa olevan jonkinlainen yksikkö, jota voi tarkastella osana 

kokonaisuutta, niin näissä keskustelukohdissa äitien käymää dialogia ei voi kat-

kaista tekemättä vahinkoa yksikölle. 

Moilanen ja Räihä (2001: 54) käyttävät tästä vaiheesta nimitystä teemojen 

merkityssisällön täsmentäminen. Tällöin tekstistä etsitään jokaiseen teemaan 

liittyvät asiat ja esitetään ne esimerkiksi käsitekartan muodossa. Tämän jälkeen 



 63

eri teemat alkavat saada merkityssisältöä osittain itsenäisesti ja osittain suhteessa 

toisiinsa eli alkaa syntyä merkitysverkosto.  

Denzin (1989: 58–59) viittaa tulkinnallisen vuorovaikutuksen metodissaan 

tästä vaiheesta puhuessaan konstruktion käsitteeseen ja siihen, kuinka tässä vai-

heessa tarkoitus on luoda tulkinnalle rakenne. Tämä vaihe luokittelee, järjestelee, 

uudelleen kokoaa tutkittavan ilmiön yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Tässä vai-

heessa edellisen vaiheen erilliset subjektiiviset ilmaukset listataan ja järjestetään 

sen mukaan, miten ne kokemuksen prosessissa ilmenevät. Tämän jälkeen osoite-

taan, miten eri elementit vaikuttavat ja ovat suhteessa toisiinsa sekä tiiviisti esite-

tään, kuinka ilmiön eri osa-alueet muodostavat kokonaisuuden.  

Tässä tutkimuksessa pääteemat alateemoineen ja niiden kohdalle asetetut 

keskeisimmät tekstiesimerkit aineistosta alkoivat muodostua yhtenäisiksi koko-

naisuuksiksi. Näihin kokonaisuuksiin olen poiminut edellä mainitut kriittiset elä-

mäntapahtumat ja kohokohta -kuvaukset, sekä käyttänyt alleviivauksia niissä 

sanoissa, joissa puhujan painotus on ollut niin voimakas, että sitä on syytä koros-

taa. Tässä esimerkkitaulukkoon olen ottanut jokaisesta alateemasta vain yhden 

tekstiesimerkin. Näissä tekstiesimerkeissä olen lihavoinut niitä kohtia, joiden 

perusteella olen päätynyt kyseiseen alateemaan.  

Tähän olen esimerkkiteemoiksi poiminut juomisen hallinnan menetyksen 

(Taulukko 1) sekä kahden sukupolven äitien kokemukset alkoholismiin kohdistu-

vasta kiellosta ja alkoholistiäiteihin kohdistuvista asenteista. Äitiydestä ja äidin ja 

lapsen välisestä suhteesta (Taulukko 3) sekä toipumisesta (Taulukko 4) löytyvät 

esimerkkitaulukot liitteenä (Liitteet 4 ja 5). Yhteensä tässä vaiheessa kertyi noin 

60 sivua aineiston järjestelyä pää- ja alateemojen mukaan. 
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Taulukko 1. Juomisen hallinnan menetys. 

Alkoholismi subjektiivisena 

kokemuksena 

Lilja: …minä rupesin silloin itse tajuamaan, että nyt kaikki ei ole 
kohdallaan. Kun suurimmalla osalla kavereista alkoi tulla perhettä, 

niin niillä loppui se bailuvaihe ja minulla se ei käynytkään niin… 

Ja minä sitten sitä rupesin, että minulla ei ole kaikki niinku 

kohdallaan… Että minä jotenkin itse sen silloin minun mielestä 
rupesin hahmottamaan, että minä poikkesin siitä minun 
tuttavapiirin naisporukasta jotenkin, mutta minä en oikein sitten 

tajunnut siinä vaiheessa vielä sitä kunnolla miten. 

 

Sairauden etenemiseen liittyvät 

kuvaukset 

Kielo: Minulle kyllä ei sitten riittänyt enää kohta nekään kuin 
pelkkä viina. Sitten sitä alkoikin olla jo vaikea löytää sitä, että 
kuka äiti-ihminen enempi juo, kun alkoi tulla niitä lääkkeitä... 
 

Juomisen himon, pakon kuvaukset Lilja: Kahdeksan puolen litran pulloa join että …ja sitten ei muuta 

kun sänkyyn ja ... (pryt) ... sitten nukkumaan … niin, sitten tuota 
mies oli mennyt töihin ja minä heräsin jotenkin tästä näin, niin 
silloin minä ajattelin, että kyllä viinanhimo voi olla karmaisevaa. 
Ja sitä voi olla hirveässä, että ei mitään muuta kuin se on ollut 
mielessä, niin minä tein sillä tavalla, että minä hain 
(naurahdus), meillä oli autotallissa pulloja, siis 
pullonpalautukseen menossa pulloja, minä hain ne kolme neljä 
kassia niitä pulloja keittiön lattialle, minulla oli muki siinä minä 
koitin valuttaa niistä kaikista niitä tippoja siihen mukiin ... että 
on pakko saada viinaa. 
 

Oman minuuden, 

persoonallisuuden muutoksen, 

kahtia jakautumisen kokemukset – 

hyvä ja paha 

Lilja: Ja sitten muutaman päivän päästä, kun oli selvinnyt niin en 
minä ainakaan voinut tunnistaa, käsittää sitä, että kuka se 
ihminen on ollut, joka tekee tuommoista aivan järjetöntä, aivan 
mieletöntä.  
 

Pohjakokemukset, 

kierrekokemukset 

- loppuvaiheen täydellinen 

voimattomuus, vahvat, negatiiviset 

tunnetilat, kuolemaa lähellä 

Kaisla: Se on hirveä semmoinen epätoivo. Ainakin minulla se 
on semmoinen pohjaton epätoivo. Semmoinen, semmoinen, 
minä en oikein osaa kuvailla sitä muuta kuin semmoisena 
hirveän mustana. Se on hirveän musta tila ja semmoinen tila, 
jolla ei ole pohjaa. Se tuntuu täällä (näyttää vatsan seutua) se ei 
tunnu niinkään täällä (näyttää sydämen seutua) mutta se 
tuntuu minulla täällä (näyttää taas vatsan seutua). Ja se on just 
semmoinen kauhea epätoivo. Semmoinen että ei mitään, ei 
yhtään mitään... Se on pahempaa kuin pelko. 
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Teema: Kahden sukupolven äitien kuvauksia kokemuksista alkoholismiin kohdis-

tuvasta kiellosta ja alkoholistiäiteihin kohdistuvista asenteista 

Alateema: Juominen kuuluu yhteiskuntaamme – juoda saa, mutta siitä koituvien 

ongelmien tunnustaminen ja hoitaminen on merkki heikkoudesta – yhteiskunta ei 

halua nähdä vaan kieltää, salaa ja piilottaa sairauden 

Lilja: Juuri tuosta tuli mieleen, että tästä yhteiskunnan roolista, että miksi 

sitä on niin vaikeaa niin kuin myöntää ja lähteä hakemaan apua koska kyl-

lähän se on niin voimakkaasti kuitenkin tuolla työelämässä, se on, se on niin 

kuin joka puolella, myöskin lasten harrastuspiireissä, joka paikassa, se on 

niin voimakkaasti se, että ihmisten pitää olla vahvoja ja pystyä pitämään 

omista asioista huolta ja olla semmoisia. …ja sen takia varmasti monesti niin 

vie niin kuin niin pitkälle sitä, että ei pysty, että jos ei olisi tällaista painetta 

olla niin kuin niin hyvä, täydellinen jotenkin, niin sitä aikaisemmin ehkä läh-

tisi jotenkin.  

Kirsikka: Nimenomaan, nimenomaan. (kysymykseen vahvuuden ja pärjää-

misen vaatimuksesta yhteiskunnassamme) Minä muistan, siis ihan, minä 

oikein, minä oikein muistan sen kun minä istuin keskellä meidän olohuonetta. 

Ja tuota noin ajattelin sitä, että tässäkö tämä minun elämä oli, että kun en 

ole täydellinen vaimo, en ole täydellinen äiti, en ole täydellinen työntekijä, en 

ole täydellinen missään. … semmoinen käsitys siitä, että pitäisi olla kauhean 

pätevä, pätevä, pätevä, pätevä oli se niin kuin se tärkein. Ja kun minä ajatte-

lin, että minä olen oikeasti aika tyhmä. 

Alateema: Kunnon naiseuteen ja äitiyteen ei kuulu juominen – Alkoholismi-

äitiyden häpeä ja naisen hylkäys – kun en ole riittävän hyvä, en täytä myyttisiä 

odotuksia, voinko paljastaa heikkouttani hädän hetkellä joutumatta katumaan 

katkerasti – onko kukaan pysähtynyt kysymään, osaatko sinä olla äiti, haluatko 

oppia? 

Ruusu: … minä olen ollut niin pihalla itseni kanssa ihan kakarasta lähtien. 

Että en minä oikein tiedä. Minä olen esittänyt 150 roolia päivässä. … kyllä 

minä välillä olen ollut se kamalan hyvä äiti, jolta kaikki meni pieleen (nau-

raen). Välillä on ollut semmoinen tunne, että minä olisin itse niin kuin tar-

vitsemassa äitiä ja hoivaa ja tukea ja turvaa ja päänsilitystä ja kaikkea, 

mutta kun ei sitä mistään saanut. Että se on ollut tuommoista hyvin, hyvin 

niin kuin sekavaa. Ja sitten tietysti on ollut kaikki tämmöiset vanhan ajan 
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ihanteet tästä pyhästä äitiydestä. Ja sitten kun minä en ole yltänyt siihen al-

kuunkaan. Minä en koskaan ole mikään pullantuoksuinen äiti koskaan ol-

lut… Jossain vaiheessa tuntui, että ei, että tyhjästä on paha nyhjästä. Minulla 

ei ole niin kuin antaa. … Että sen minä olen vasta nyt ymmärtänyt. Että kun 

ei ole itse mitään saanut, niin ei pysty mitään antamaan.  

Kaisla: ...Siis silloin kuntoutuksen alussa ja näin, niin minähän olin ihan ve-

reslihalla koko ajan ruoskin itseäni, että miten hirveän huono äiti minä olen 

ollut ja mitä kaikkea helvettiä minä olen omat lapseni pannut menemään 

läpi ja mitä kaikkea ne ovat joutuneet kokemaan minun juomisen takia... minä 

olin aivan vakuuttunut, että ei ole maailmassa yksinkertaisesti ainuttakaan 

toista naista, jolla on lapsia ja joka on ryssiny niin lahjakkaasti elämänsä… et-

tä ei ole yksinkertaisesti semmoinen yhdistelmä, että olen nainen, olet äiti ja 

olet alkoholisti, niin se on ihan ainutlaatuinen ja se on vain minussa… 

Neljännessä vaiheessa tehdään johtopäätökset edellisten vaiheiden pohjalta. Joh-

topäätösten tekemisessä käytetään laadullisia menetelmiä. (Lieblich ym. 1998: 

114). Keskustelun käyminen muiden alaan liittyvien tutkimusten kanssa, tukeu-

tuminen johtopäätösten teossa niihin ja tutkimuslöydösten käsittely myös teorian 

tasolla nousee keskeiseksi (Moilanen & Räihä 2001: 59, 61). 

Denzin (1989: 60) viittaa tähän vaiheeseen tulkinnallisen vuorovaikutuksen 

metodissaan käyttäen siitä nimitystä kontekstualisointi. Siinä keskeiset teemat ja 

rakenteet tuodaan tulkinnan kautta takaisin osaksi sosiaalista merkitysmaailmaa. 

Tavoitteena on tuoda esiin se, mitä ilmiöstä on opittu tutkimusprosessin aikana ja 

sovittaa tuo tietämys siihen sosiaaliseen todellisuuteen, jossa ilmiö on olemassa.  

Tämä vaihe on tutkimuksessa koottu seuraaviin lukuihin. Tarkoituksena on 

edelleen syventää analyysia ottamalla siihen mukaan edellä mainittua keskustelua 

aikaisemman tutkimuksen kanssa. Äitien käymään dialogiin merkitään myös siinä 

esille tulleita äänenpainotuksia, tunneilmaisuja ym. tärkeiksi tulkinnan kannalta 

katsomiani seikkoja tarkemmin. Käyn jatkuvaa vuoropuhelua aineiston, kirjalli-

suuden sekä tässä läpikäymieni analyysimenetelmien kanssa. Mikä missäkin koh-

taa nousee keskeiseksi, tulee ilmi aina kyseisessä kohtaa analyysin tekoa ja johto-

päätöksiä. Seuraavaksi onkin syytä vielä tarkemmin käydä esimerkkien valossa 

läpi myös kategoris-sisällöllisen analyysin tukena ja apuna käyttämääni holistis-

sisällöllistä analyysia, dialogista lähestymistapaa, kuunteluun ohjaavaa analyysia 

sekä luovan analyysin menetelmää. 
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4.4.1 Holistis-sisällöllinen analyysi 

Olen tutkimuksessani käynyt yhden äidin (Kaisla) kertomuksen läpi myös ehjänä, 

kokonaisena ja kahden äidin (Jasmin ja Orvokki) kertomuksen melkein kokonai-

sena. Holistis-sisällöllistä mallia olen hyödyntänyt erityisesti tulkitessani Kaislan 

ehjää tarinaa sen edetessä läpi juomisen hallinnan menetystä sekä alkoholismia ja 

äitiyttä sekä äidin ja lapsen välistä suhdetta käsittelevien teemojen. Holistis-

sisällöllinen analyysi on mukana myös Jasminin omasta alkoholismin kehittymi-

sestä sekä merkityksellisistä muista ja kiellon murtumakohdista kertoman tarinan 

sekä Orvokin transformatiivisen muutostarinan tulkinnassa. Erityisesti Jasminin, 

mutta myös Orvokin tarinaa analysoidessa olen hyödyntänyt myös kuunteluun 

ohjaavaa analyysia (ks. luku 4.4.3). Holistis-sisällöllinen analyysi sekä kuunte-

luun ohjaava analyysi on tässä tutkimuksessa valittu minä-kertomusten ana-

lysoinnin välineiksi. Minä-tarinaa kertovan äidin voi kuvitella istumaan näyttä-

mölle, kirjoituspöydän ääreen tai puhumaan omalle terapeutilleen. Äiti puhuu, 

toinen kuuntelee. Äitikin kuuntelee omaa ääntään tai lukee kirjoittamaansa tekstiä 

ja kertaa elämäänsä. 

Holistis-sisällöllinen analyysi keskittyy elämäntarinaan kokonaisuutena sekä 

sen sisällölliseen tulkintaan. Tarinan osaa tulkitaan aina suhteessa koko tarinaan ja 

tässä tutkimuksessa suhteessa koko aineistoon. Teksti luetaan niin usein, että sen 

keskeisin koodi, merkitys tai teema löytyy. Tarinan keskeiset kohdat, polttopisteet 

auttavat tässä. Tutkijan välineinä ovat huolellisuus, empaattinen lukutapa ja avoin 

mieli luettavalle tarinalle. Tietyt tapahtumat ja tarinan vaiheet saavat merkityk-

sensä ja tärkeytensä kokonaisuuden kautta. Muistiin kannattaa kirjoittaa tekstistä 

heti alussa syntyvää ja yleistä vaikutelmaa. Myös poikkeamiin, yleisiin ilmauksiin 

ja epätavanomaisiin piirteisiin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Tekstistä 

valitaan jokin tietty keskeinen teema, joka etenee läpi koko tarinan. Tarinan kes-

keisin sisältö on yleensä sidoksissa tähän teemaan, sen toistuvuuteen läpi tarinan 

ja kertojan siitä esille nostamiin yksityiskohtiin. On kuitenkin kertojan tarinassaan 

ohittamia tai laiminlyömiä asioita sekä vain lyhyesti, pikaisesti mainitsemia asioi-

ta, jotka voivat kuitenkin osoittautua merkityksellisiksi koko tarinan tulkinnassa. 

Eri teemat kannattaa merkitä tekstiin ja lukea niitä sitten erikseen, omina koko-

naisuuksinaan. Tekstistä tulkintaan johtavan polun täytyy olla selkeä. Jokaista 

teemaa seurataan alusta loppuun ja merkitään johtopäätöksiä. Tulkinnassa tulee 

huomioida se, missä vaiheessa kukin teema alkaa ja mihin se päättyy, mitkä ovat 

teemojen suhteet toisiinsa, jokaisen teeman asiayhteys ja yhteys koko tekstiin. 
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Myös toista tutkijaa voi pyytää lukemaan tekstin ja tuomaan esiin omaa tulkin-

taansa. (Lieblich ym. 1998: 13, 62–63).  

Kirjoitettu tarina elämästä sijoittuu kirjoitetun ja puhutun kielen välimaastoon. 

Se on kirjoitettua puhetta. Sille on ominaista a) kirjoittajan ja lukijan dialoginen 

suhde, b) kirjoittajan ja lukijan puheen tuottamisen tilanteen ja tekijöiden asemien 

samankaltaisuus, c) luettaessa kirjoittajan elämäntarinan kietoutuminen lukijan 

elämäntarinaan, d) minän tuleminen esiin niin itse kerrottuna kuin toisten kerto-

manakin, arvioimana, kirjoittaja myös puhuu itselleen ja itsensä kanssa kirjoitta-

essaan. Tätä kirjoitettua puhetta lukiessa lukukokemuksen yksityisyyden ja ainut-

laatuisuuden tilanteessa lukijan tulee tunnistaa minän ja sinän välisiä eroja, yhdis-

tää emotionaalista ja kognitiivista tietoa (tutkimuskirjallisuus ja muut tutkimuk-

set), tietää perustellen tietämyksenä tunteisiin ja käsitteellistää mielikuvia. Kirjoit-

tamisesta tulee osa luentaa. Prosessin tuloksena syntyy tietämystä. Kerronnallista 

lähestymistapaa käyttäessään tutkija on aina paitsi dialogisessa suhteessa kerto-

jaan myös itse oman merkitysmaailmansa ja elämäntarinansa kautta mukana tul-

kitsemassaan tarinassa. Näin ollen tutkija ei koskaan ole tutkimansa ilmiön ulko-

puolella. (Vilkko 1997: 25–30). 

4.4.2 Dialoginen lähestymistapa analyysissa 

AA-tarinoissa alkoholistiäidit kuvaavat menneisyyttään ja itseään sellaisena, jossa 

kiellettiin ja joka kielsi oman alkoholisminsa. Samalla tarina kuvaa kuitenkin 

jonkun, joka on vastuuntuntoisempi kertoja nykyisyydessä. Wortham (2001: 9, 

13–14) puhuu tästä kertojan roolien kahdentumisena, jossa kertojalla on yksi rooli 

suhteessa tarinan esitettyyn sisältöön ja toinen rooli suhteessa meneillään olevaan 

vuorovaikutukseen kertojan ja kertomuksen yleisön välillä. Tarinalle tulee itseä ja 

muita muuttava, aktivoiva voima. Kyse ei ole enää pelkästään kertojan roolien 

kahdentumisesta vaan yhdensuuntaistumisesta tai rinnastumisesta läpi kuvatun ja 

säädetyn tarinallisen mallin. Juuri tämä on olennainen piirre tässä tutkimuksessa 

tarkasteltaessa vertaistuki- ja toipumistarinoita, joissa äidit muistavat omia men-

neisyyden negatiivisia kokemuksiaan toistensa kokemuksiin samaistuen ja saavat 

niistä lohtua. Tämän kokemuksen kautta negatiivisuus voi tarinallisuuden vuoro-

vaikutuksellisuuden kautta kääntyä aikaa myöden positiivisuudeksi. Myös tämä 

piirre näkyy äitien käymässä dialogissa. Kertomukset voivat siis antaa merkitystä 

ja suuntaa kertojan elämälle ja asettaa heidät sille ominaisiin suhteisiin muiden 

ihmisten kanssa. He ymmärtävät kokemaansa paremmin löytäessään samanlaisia 
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kokemuksia muiden elämästä, vaikka kokemukset voivat olla hyvin itseinhoa 

herättäviä, kaoottisia, pelottavia ja traumaattisia.8  

Tällaisten keskustelujen analyysiin on menetelmää kehittänyt Wortham (2001: 

17). Hän nojaa teoriassaan paljolti Bakhtinin ajatuksiin siitä, että yritettäessä selit-

tää, kuinka ilmaisu asettaa puhujat tiettyyn asemaan, nousee dialogin konteksti, 

asiayhteys keskeiseksi. Tämän vuoksi yksittäisen puhujan asema on riippuvainen 

muiden puhujien asemasta ja perspektiivistä.  

Wortham (2001: 19–20, 24, 28) nimeää tarinankerronnalliseksi tapahtumaksi 

sen vuorovaikutuksellisen kontekstin, jonka sisällä puhuja ilmaisee jotakin. Ker-

rottu tapahtuma taas on esimerkki jostakin konkreettisesta tapahtumasta, jota 

puhuja ilmaisee. Wortham kutsuu analyysiaan vuorovaikutukselliseksi asemoin-

niksi. Ryhmähaastattelussa kohtasin äitien dialogia kuunnellessani tutkijana sa-

man ilmiön kuin ryhmänvetäjänä asiakkaideni kanssa hoidollisessa ryhmässä. 

Äidit samaistuivat vahvasti toistensa kerrontaan, tarttuivat toistensa kertomiin 

kokemuksiin, sanoihin, tunteisiin ja tämän vuoksi aloin kaivata aineistoa ana-

lysoidessani välineitä tämän esille tuomiseen myös tutkimuksessani. Huomasin 

Worthamin analyysimenetelmän sopivan hyvin tällaisen subjekti-subjekti-dialogin 

analyysiin tässä tutkimuksessa. Äitien tarinoissa esimerkit sisällyttävät toiset äidit 

osallistumaan itse tarinakerronnalliseen tapahtumaan ja tämän vuoksi esimerkeis-

tä muodostuu ns. osallistuvia esimerkkejä.  

Seuraavassa on kuvaus siitä, miten tässä tutkimuksessa olen soveltanut Wort-

hamin analyysia. Siinä äidit tunnistavat menneisyydestään sen, kuinka kieltome-

kanismi alkaa toimia käytännössä ja verhota juomisen hyväksyttävien ja hyvin 

rakennettujen kulissien taakse. Ja miten näiden kulissien ylläpitoon liittyy humo-

ristisella tavalla yhteiskunnallisia, elitistisiä tapoja, jotka ovat yhteiskunnassamme 

täysin hyväksyttyjä ja jopa arvostettuja alkoholinkäytön tapoja. Alkoholistille ne 

tarjoavat kuitenkin oivallisen tavan piilottaa kohtuutonta juomista ns. sivistyneen 

juomisen taakse, joka alkaa aikaa myöten olla rasite myös kukkarolle. Se miten 

äidit jatkavat keskustelua huumorilla, kertoo jollakin tapaa siitä täydellisestä mer-

                                                        
8Hyvin samalla tavoin erilaisten tuntemusten paitsi intrasubjektiivisuudesta myös intersubjektiivisuudesta 
puhuu Jokinen (1996: 24–26), jonka tutkimuksessa äitiyteen liittyvät erilaiset tunnot, tuntemukset (esim. 
onnellisuus, viha, väsymys, syyllisyys, häpeä, kosketuksen kaipuu), ovat yhtä aikaa ruumiillisia, mielellisiä 
ja älyllisiä tapahtumia. Tuntemukset ovat siis paitsi ihmisten omia, sisäisiä myös sosiaalisia käytäntöjä, 
joita yhteinen ja erityinen kieli organisoi. Jokisen tutkimuksessa korostuvat kielteisinä pidetyt tuntemukset. 
Tuntemusten kulttuuristen ilmausten kasautuminen tiettyihin ongelmiin on Jokisen mukaan myös antropo-
logisessa tutkimuksessa havaittu seikka. Tällöin puhutaan tilanteesta, jossa ihminen pettää minän odotukset, 
jolloin minä ei kykene täyttämään kulttuurin asettamia odotuksia, jolloin minää tai hänen läheisiään uhkaa 
fyysinen tai psyykkinen vaara tai minä menettää tärkeän ihmissuhteen. 
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kityssuhteen muutoksesta, joka alkoholisteilla raitistumisen ja kiellon murtuessa 

tapahtuu suhteessa alkoholiin. He näkevät ja tiedostavat oman juomisensa ja sii-

hen liittyneen käyttäytymisen hallitsemattomuuden ja järjettömyyden ja kykene-

vät ajan kuluessa myös nauramaan itselleen, vaikka muutos on vaatinut luopumis-

ta jostakin itselle merkityksellisestä (ruoanlaittoon satsaaminen) sen ollessa riski 

retkahtaa uudelleen juomaan.  

TARINANKERRONNALLINEN TAPAHTUMA: 

KERROTTU TAPAHTUMA: Lilja: Tai sitten meillä esimerkiksi, että itseäni-

kin minä sumutin sillä, että enhän minä paljon loppujen lopuksi juo jos minä 

ostan ruokakaupasta sen mäyräkoiran, Alkosta sitten pari viinipulloa ja sitten 

ehkä kotiin, että teräviä oli kotona ja muuta niin sehän liittyy, että kun siinä 

syö ja ... minä siis pitkään olen tehnyt sitä, että sehän kuuluu kun perjantai-

iltana, olet työviikon jälkeen, viikolla nyt on juotu mitä on juotu, mutta per-

jantai-iltana työviikon jälkeen sehän kuuluu pitkän kaavan illallinen. Minä 

sanon, että minulla on mennyt niin helvetisti ruokakauppaan rahaa ruokaan 

(kauhistellen), että meillä on hirveästi pienentynyt ruokakulut sen jälkeen kun 

minä olen raitistunut. (naurua) Kun tuota meillä piti olla kaikenmaailman al-

kupalat ja pääruoat ja jälkiruoat, että sai varmasti koko skaalan …  

ESIMERKKI SISÄLLYTTÄÄ TOISET ÄIDIT OSALLISTUMAAN: 

Kaisla: Joo, joo, kyllä aivan... 

Lilja: Juoda, siinä.  

Kaisla: Juoda siinä sivussa.  

Kielo: Juoda.  

Lilja: Vaikka täytyy sanoa, että kyllä me molemmat siis, tykätään hyvästä 

ruoasta. Että ehkä siihen jonkun verran voidaan jossain vaiheessa palata. 

Mutta minun on ollut nyt, koska me on juotu sitä viiniä sen ruoan kanssa, niin 

minun on helpompi syödä nyt makkarasoppaa. Minä olen ollut niin vähän ai-

kaa raittiina.  

HUUMORI TULEE MIELENKIINTOISELLA TAVALLA MUKAAN KER-

RONTAAN:  

Kielo: Niin se voi, kyllä se viini ja makkarasoppa voi vähän töniä... 

Kaisla. Voisi vähän...  
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Lilja: Niin että minulla on ne gourmee pihvit ja tällaiset... 

Kaisla: Aperitiivit hernekeiton kanssa... (naurua)  

Lilja: Niin... näin, niin, niin, että se on minulle helpottunut, kyllähän se pas-

saa aika hyvin se ... ja sitten pöytäviinasnapsihan passaa aina joka väliin.  

Kaisla: Joka paikkaan niin. Vaikka käristemakkaran seuraksi. 

Tällaisia keskustelukohtia, joiden merkittävyys nousee paitsi niiden sisällöllisistä 

teemoista myös siitä tavasta, jolla äidit keskustelussa asettuvat toistensa rinnalle 

ja aivan erityisellä tavalla vuorovaikutukseen eli subjekti-subjekti-dialogiin, on 

aineistossa useita. Niitä sijoittuu myös äitien välille rakennetun dialogin sisälle 

luvuissa 5.2 ja 5.3. 

4.4.3 Kuunteluun ohjaava analyysi 

Kuunteluun ohjaavassa analyysissa kertomuksesta etsitään, erotetaan ja koroste-

taan osia, jotka on kerrottu ensimmäisessä persoonassa. Tarkoituksena on löytää 

aineistosta erilaisia siitä kuuluvia ääniä, kokonaisuutta ilmentäviä ajatuksia ja 

tunteita, jotka on mahdollista tuoda esiin analyysin kautta. Useimmiten nämä ovat 

lauseita, joissa minä on subjekti (kuten minä menin) tai verbin objekti (kuten 

odotti minua). On kuitenkin myös muita ilmaisuja, joilla tuodaan esiin henkilö-

kohtaisia kokemuksia. Muun muassa äänenpainot, sanojen painotukset, eleet ja 

tauot puheessa kertovat myös tärkeitä asioita tutkijalle. Teorialla on olennainen 

merkitys, jotta emme aseta kysymyksiämme niin kapeasti, että jokin hiljainen 

piirre jää huomaamatta tai niin laajasti, että epäonnistumme rajaamaan tutki-

mamme ilmiön. Sen jälkeen kun erilaiset äänet on tunnistettu aineistosta, niitä 

voidaan ryhmitellä, yhdistää ja vertailla niin, että eheys yhdisteltyjen ja vertailtu-

jen äänten välillä säilyy. Tällöin äänten tulee nousta aineistosta esiin niin, että 

niillä voi katsoa olevan merkitystä paitsi yksittäisinä ääninä myös suhteessa toi-

siinsa. (Sorsoli & Tolman 2008: 497, 501–503, 506, 511).  

Josselson (1995: 35–37, 39, 42) puhuu tarinoista, jotka etenevät ajassa ja 

mahdollistavat muutoksen ja kehityksen näkemisen. Tekstissä näkee asioita, jotka 

ovat johtaneet nykyiseen ja asioita, jotka ohjaavat eteenpäin. Tulevaisuus ei ole 

tiedossa oleva vaan siihen liittyy jatkuvuus ja muutos. Absoluuttista kokonaisuut-

ta on toisesta mahdoton kuvata. Keskeinen tulkinnan välinen on kieli ja kielen 

avulla ihmisten välille syntyvä dialogi. Kieli yhdistää kokemuksen ja ymmärryk-

sen ja on välttämätön voidaksemme tulkita ihmisen kokemus- ja merkitysmaail-
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maa tarinallisesti. Ihmisten tarinoissa merkityksellisimpiä ovat kohdat, joissa 

ihminen on selkeimmin dialogissa oman itsensä kanssa. Näihin sisältyvät muu-

toksen solmukohdat, kohdat joissa ihminen tulee muuksi kuin oli aiemmin. Tari-

nan juoni sisältää kehityksen kohti merkitystä. Ihmisen tietoisuus on aina suhtees-

sa muiden ihmisten tietoisuuteen. Äitien ja isoäitien tarinoissa korostuukin se, 

miten äidit ovat dialogissa paitsi toistensa niin itsensä kanssa ja miten he kuvaavat 

itsessään tapahtuneita muutoksia.  

Minä-puheen analyysin kautta löytyy vahvistusta tehdyille johtopäätöksille 

tässä tutkimuksessa. Menetelmää onkin käytetty tutkimuksessa minä-kertomusten 

analyysissa. Tällaista vahvaa minä-kerrontaa löytyy kaikkien äitien kertomuksista. 

Tässä tutkimuksessa minä-kerronta on myös selvästi äitien tapa kertoa omaa sai-

raustarinaansa. Sairaus on henkilökohtainen ja merkityksellinen. Analyysia voi 

käyttää tulkittaessa yksittäisen äidin ääntä, kahden tai useamman äidin vastakkai-

sia ääniä tai aineistosta esiin nousevia moninaisia ääniä tai vahvasti kaikkien äi-

tien äänellä esiin nousevia teemoja. Esimerkiksi kokemus juomisen hallinnan 

menetyksestä tulee niin vahvasti esiin äitien minä-puheessa, että se vahvistuu 

myös tämän analyysitavan kautta.  

Kielo: …kyllä minäkin muistan kun minä olen pyöräillyt niin kuin hullu, että 

minä väsyisin niin väsyneeksi, että minä en varmasti ala juomaan, että me-

nee ohi se ... että kun minä haluan päästä ryyppäämään.  

Kaisla: …Että minun on pakko juoda, sinä et halua juoda, mutta minun on 

pakko juoda. Se on aivan kauhea se tunne.  

Lilja: …minä sen A-klinikkakäynnin jälkeen olin jonkun kuusi viikkoa juomat-

ta, mutta sitten se rupesi taas meni hyvin äkkiä siihen entiseen. Ja koko ajan 

niin kun yritin vähentää, mutta se ei niin kun tahtonut oikein onnistua.  

Jasmin: …mutta jouduin huomaamaan että alkoholi oli hinannut minut to-

della syvälle, siinä oli lopulta pakko tunnustaa että minä olen alkoholisti, se 

oli rankka paikka, taistelin saadakseni alkoholinkäytön hallintaani, mutta 

kerta toisen perään jouduin huomaamaan että en pystynyt lopettamaan yh-

teen iltaan, mikäli lapset olivat isällä kolme yötä, minä join joka päivä. 

4.4.4 Luovan analyysin menetelmä 

Kahden sukupolven äitien kuvaukset heidän kokemuksistaan alkoholismiin koh-

distuvasta kiellosta sekä alkoholistiäiteihin kohdistuvista asenteista analysoin 
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rakentamalla äitien dialogista uutta dialogia. Luovan analyysin menetelmästä tuli 

näin keino analysoida äitien kerronnassa vahvasti esiin noussutta subjekti-objekti-

dialogia, jossa äidit asettuvat dialogiin suhteessa niihin asenteisiin ja odotuksiin, 

jotka koskevat äitiyttä, päihteidenkäyttöä ja äitien suhdetta erilaisiin yhteiskunnan 

auttamisjärjestelmiin useamman vuosikymmenen ajalta. Subjekti-objekti-dialogia 

tulee näkyviin aineistossa myös muutoin kuin luovan analyysin kautta kahden 

sukupolven välille rakennetussa dialogissa. Äitien voimaantumisprosessi, toipu-

minen, transformatiivinen muutosprosessi muuttaa myös dialogisia suhteita. Tästä 

enemmän luvussa 8 sekä erityisesti alaluvuissa 8.6 ja 8.7.  

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastaamaan lähtiessäni olen kuitenkin 

käyttänyt analysointitapaa, jota Richardson (2000: 934) kutsuu nimellä sekoitetun 

genren analyysi. Analyysissä tutkija voi vapaasti rakentaa tuotoksen kirjallisuu-

den, taiteen ja tieteen genrejä käyttäen sekä näiden rajoja rikkoen. Tämäntyyppi-

sestä analysointitavasta hyvänä esimerkkinä on Heikkisen (2001b: 63–89) väitös-

kirjan Luovat kertomukset-osio. Heikkinen puhuu kertomuksen ja dialogin muo-

dosta paradigmaattisen tietämisen tavan rinnalla. Tutkimuksessa luovan analyysin 

tukena olen käyttänyt myös tämän tutkimuksen muita analyysimenetelmiä, kriitti-

sen tutkimuksen keskeisiä periaatteita sekä aikaisempia tutkimuksia (Gergen & 

Gergen 2000: 1029). 
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5 Alkoholismiin kohdistuva kielto sekä 
alkoholistiäiteihin kohdistuvat asenteet 

Äitien juominen on niin semmoinen tabu. 

5.1 Äitien välille rakennettu dialogi 

Tarvitsemme yhteiskunnallista vastapuhetta, jossa kulttuurisesti vakiintuneet ka-

tegorisoinnit kyseenalaistetaan ja viritellään vaihtoehtoisten identiteettien mah-

dollisuuksia (Juhila 2000: 29). Tutkimustehtäväksi tulee tällöin laajemmin kriitti-

sen ja emansipatorisen tieteen teorian mukaisesti pyrkimys paljastaa vääristyneitä 

tietoisuuden muotoja, jotka liittyvät alkoholismiin. Näitä ovat virheelliset ajatte-

lumallit, käsitykset, sosiaalista todellisuutta koskevat oletukset, ennakkoluulot 

jne., jotka peitetysti tai itsestäänselvyyksinä ohjaavat toimintaamme niin yksilö- 

kuin yhteiskunnallisella tasolla. Tutkimuksen tulisi herättää näistä keskustelua, 

jotta muutos suhtautumisessa alkoholismiin sairautena tulisi mahdolliseksi. Tässä 

alkoholistiäitien dialogi tieteen keinona tarjoaa välineen tarttua johonkin, missä 

voi nähdä vielä paljon epäoikeudenmukaista, väärinymmärrettyä yhteiskunnas-

samme, ja tutkimus voi näin toimia kannustimena toimintaan ja muutokseen. 

(Guba & Lincoln 2005: 194, 198–199; Siljander 2002: 160–161).  

Seuraavassa kahden sukupolven äitien käymää dialogia on rakennettu Mor-

rowin ja Torresin (2002) kehittämän dialogisen ja kehittyvän subjektin teoriaan 

nojaavien metodologisten lähtökohtien pohjalta, jotka tukevat edellä esiteltyä 

luovan analyysin menetelmää. Äitien välille rakennettu dialogi on emansipaation 

kannalta merkityksellistä ja tavoitteena onkin paljastaa lainalaisuuksia koskevaa 

tietoa ja käynnistää asianosaisten tietoisuudessa reflektioprosessi. Näin tieto on 

luonteeltaan rakenteellista, historiallisesti ymmärrettyä ja tiedon kautta pyritään 

epäoikeudenmukaiseksi katsottujen tilojen tai asioiden korjaamiseen. Päämääränä 

on sosiaalinen muutos kohti jotakin oikeudenmukaisempaa. Ideologiakritiikki on 

osa tutkimusta. Suhde tietoon on sosiaaliselle kritiikille avointa ja keskusteluun 

kannustavaa. (Guba & Lincoln 2005: 194, 198–199, Habermas 1975: 133, House 

1990: 163). 

Freirelle dialogi on horisontaalinen ihmisten välinen empaattinen suhde, jo-

hon sisältyy yhteisen päämäärän tavoittelua, kriittistä ajattelua ja kommunikaatio-

ta, tiedon reflektointia ja uuden tiedon tuottamista. Dialogissa ihminen ymmärtää 

todellisuuden muuntumisen prosessin ja muuttaa sitä. (Freire 1977a: 64, Freire 

1977b: 87–88, Freire & Shor 1987: 98–99). Kurki (2002: 56 viitaten Freireen 
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1994: 104) on kääntänyt Freiren ydinkäsitteen, dialogin, seuraavasti: Se on ho-

risontaalinen suhde A:n ja B:n välillä. Se syntyy kriittisyydestä ja luo kriittisyyttä. 

Se saa ravintonsa rakkaudesta, nöyryydestä, toivosta, uskosta ja luottamuksesta. 

Siksi ainoastaan dialogin avulla on mahdollista kommunikoida. Ja milloin dialo-

gin rakennuspuut liittyvät toisiinsa kahden ihmisen välisessä rakkaudessa, toivos-

sa ja uskossa, myös nämä ihmiset tulevat kriittisiksi etsiessään jotakin. Tuolloin 

heidän välilleen syntyy sympatian suhde ja vain siinä on kommunikaatiota. Dia-

logi voidaan ymmärtää myös metodin välineenä, jonka tehtävä on syventää ym-

märrystä ja erityisesti muuttaa maailmaa (Kurki 2002: 60). Sovelsin dialogin 

ajatusta rakentamalla dialogin kahden sukupolven äitien välille. Äitejä on dialo-

gissa mukana seitsemän, eli kaikki, jotka osallistuivat haastattelututkimukseen. 

Jasmin, joka osallistui tutkimukseen kirjoittamalla oman tarinansa, ei ole mukana 

tässä äitien välille rakennetussa dialogissa.  

Äitien dialogissa painottuu juuri se, mihin Smith (1990: 181) viittaa puhues-

saan kriittisestä hermeneutiikasta kriittisen teorian kehittämänä muotona, jonka 

tavoite on paljastaa, tehdä näkyväksi vääristyneen kommunikaation ja ymmärtä-

misen aiheuttamat seuraukset. Nämä ovat historiallisesti muodostuneita vääristy-

miä, jotka toimivat sen taustalla, mikä jokapäiväisessä elämässämme näyttäytyy 

meille normaalina ja asioina, joita emme kyseenalaista. 

Seuraavaksi siirrytään etsimään vastausta ensimmäiseen tutkimuskysymyk-

seen, eli siihen, miten alkoholismiin yhteiskunnassa kohdistuva kielto ja alkoho-

listiäiteihin kohdistuvat asenteet tulevat esille kahden sukupolven äitien dialogissa. 

Kahden sukupolven äitien välille on rakennettu uutta dialogia sekoitetun genren 

menetelmällä (Richardson 2000: 934). Tarkoituksena on paljastaa se, kuinka sa-

manlaisina nämä teemat haastatteluissa nousivat esiin riippumatta siitä, että haas-

tateltavien iät, sosiaaliset taustat ja raittiina olo aika erosivat toisistaan.  

5.2 Juominen ja juomisen aiheuttamiin ongelmiin suhtautuminen 
osana yhteiskuntaamme  

Ruusu: Että ei minulla ollut mitään käsitystä siitä, että minä olisin juonut lii-

kaa tai … tai mitään tuommoista. Ja sitten kai juuri se, että se kuuluu niin 

kiinteästi tähän yhteiskuntaan se viinanjuonti ja se käyttö mitä sopimatto-

mimmissakin paikoissa, niin se on hyväksyttävää. 9  

                                                        
9Kuten Mäkelä (1999: 76) toteaa: Alkoholinkäyttö on rakenteellisesti pinnallinen, mutta kulttuurisesti 
syvä ilmiö. Suomalaisten juomatapaa hän kuvaa ilmiönä, jota ei voi korjata valtiollisella valistuksella. 
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Lilja: Niin. Niin. Mutta kyllä minulla oli niin kuin pitkään se, että minä aina 

rupesin sitten miettimään … minäkin niin kun näin ympärillä sitä … muual-

lakin paljon sitä juomista ja sitten minä olen niin kuin miettinyt sitä, että ai-

nakin meillä tuolla ammattipiireissä minä olen sillä tavalla miehisellä puolel-

la …ja siinä porukassa kun on ollut, niin ehkä sekin on sitten vähän hämän-

nyt, että minä olen miettinyt sitä, että pitäisi osata juoda älyttömän paljon... 
10 

Kaisla: Pitäisi juoda niin kuin mies.  

Lilja: Pitäisi juoda niin kuin mies. Ja sehän minulta kyllä onnistuu. Mutta sen 

kanssa ei saisi olla mitään ongelmia. 11  

                                                                                                                                    
Se on osa suomalaisten tapaa suhtautua itseensä ja toisiinsa. Kulutustasoa voi säädellä valtiollisella 
politiikalla, juomisen tapa sen sijaan on pääosin valtiollisen ohjailun ulottumattomissa. Ilmiö ei kui-
tenkaan selity yksistään suomalaisella juomatavalla, sillä samanlaisia itsensä riippuvaiseksi identifi-
oimisen ongelmia tutkimuksessaan havainnoi yhdysvaltalainen Baker (2000: 867–868).  
10Suomalainen vinoutunut juomakulttuuri nousee vahvasti esille. Alkoholiin ja sen nauttimiseen liittyy 
sosiaalisia arvoja ja rituaaleja. Päihteen käyttäjä voi valinnoillaan jopa viestiä symbolisesti kuuluvuut-
taan tiettyyn ryhmään. Eri kulttuureissa normit säätelevät käsityksiä siitä, millainen juominen on ns. 
sopivaa. Pohjoismaisessa ja suomalaisessa kulttuurissa humalan tavoittelu ja humaltuminen on hyväk-
syttävää. (Ahlström 2003: 21–22, 25–26).  
11Toiviainen (2008: 160) toteaa, ettei yhteiskuntamme edelleenkään osaa suhtautua päihderiippuvuu-
teen oikein tai käsitellä sitä, kuten muita sairauksia. Kuten Seppä (2003: 91) suomalaisten alkoho-
liodotuksia ja -asenteita koskevassa kirjoituksessaan toteaa, täällä toisaalta ihaillaan runsaasti alkoho-
lia kestävää henkilöä, jonka kulissit ovat ehjät ja toisaalta halveksitaan alkoholin takia perheensä, 
työnsä ja ulkoisen siisteytensä menettänyttä ressukkaa. Hyvän kuvan suomalaisesta alkoholipoliittisen 
ajattelun historiasta antaa Tuomiojan (1996: 46–85) Pekka Kuusesta kirjoittama elämänkerta. Kuusen 
siirtyminen raittiusliikkeestä Alkoholiliikkeen palvelukseen, kieltolain päättyminen, raittiusliikkeen ja 
väkijuomaliikkeen välinen juopa, ostajaintarkkailu, siitä luopuminen, kohtuukäytön nouseminen 
kulutuksen ihanteeksi sekä Kansalaisryhtiliike, jonka valistuskampanjoissa juopotteluun pyrittiin 
vaikuttamaan moralisoivin keinoin. Tämä puolestaan suututti raittiusliikkeen edustajat, jotka nostivat 
esiin myös sairaus- ja perinnöllisyysnäkökulmaa, jota Kuusi väkijuomaliikkeen edustajana ei pystynyt 
täysin kiistämään. Näissä asioissa väännettiin siis alkoholipolitiikan kentällä kättä jo 1940-luvun 
lopulla. Alkoholitutkimus sitoutui ensin raittiusliikkeeseen ja 40–50-luvun taitteesta Kuusen aktiivi-
suudesta Alkoholiliikkeen piiriin. Alkoholiliike perusti yhdessä opetusministeriön kanssa Väkijuoma-
kysymysten Tutkimussäätiön vuonna 1950 (Alkoholitutkimussäätiö vuodesta 1969), joka käynnisti 
päihdepoliklinikkakokeilun vuonna 1953, mikä puolestaan johti A-klinikkasäätiön perustamiseen 
vuonna 1955. Järvi (2011: 42–47) luotaa väitöskirjassaan syvälle Suomalaisen terveyspolitiikan histo-
riaan, terveysoloihin ja mediavälitteiseen terveysvalistukseen. Edellä mainittujen vuosikymmenten 
ajattelumallit siitä, kuka on kelvollinen kansalainen (ajattelussa sekoittuivat niin biolääketieteen voit-
tokulku, hedonismi eli yksilön oikeudet ja vapaus, yhteiskuntaluokka-ajattelu, kansakunnan laadun 
parantamiseen tähtäävä ajattelu, raittius- ja urheilujärjestöajattelu ja rotuhygienia-ajattelu) eivät ole 
voineet olla vaikuttamatta siihen, millaisiksi näkemyserot kohtuukäyttäjien ja hallintansa menettänei-
den alkoholistien välillä ovat muotoutuneet. Törrönen (1999: 88) tarjoaa yhteiskunnallisesti mielenkiin-
toisen näkökulman aiheeseen puhuessaan alkoholipoliittisesta liberalismista maallikkoajattelussa. Törrösen 
mukaan maallikkoajattelussa ei pidetä legitiimeinä sellaisia alkoholipoliittisia ohjelmia, joissa kansalaisista 
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Kaisla: Kyllä. 

Lilja: Se on taas heikkouden merkki. Se on jotenkin niin paradoksaalista.  

Kirsikka: … minä olin kolmekymppinen ja minulla oli jo ne lapset ja minä 

olin sitten mennyt jo työelämäänkin. Ja minä olin semmoisessa työpaikassa, 

että siellä sai niin kuin noita edustusviinoja, että sen kun soitti puhelimella, 

niin ne toivat kotiin ja. Se niin kun oli hirveen hyvä mahdollistaja. Ja se alkoi 

sillä tavalla hirveän harmittomasti, se alkoholinkäyttö, että otettiin ikään 

kuin työpäivän päätteeksi joku rentoutusryyppy tai jotain tällaista. Sen voi 

tehdä ikään kuin salassa. Siis sitä yritettiin salata. Koko minun työympäristö 

oli yhdessä salaamassa sitä, että minä join. Kun minä kuitenkin tein työni 

hirveän hyvin, niin kuin niitten mielestä. ... sitten kun minulla alkoi mennä 

sekaisin, niin sitten se alkoi mennä sekaisin. Että se kesti määrättyyn asti se, 

se kunto, mutta sitten ei kestänyt enää. 12  

Ruusu: Minullakin yhdessä työpaikassa … niin, niin minulla oli niitä niin sa-

nottuja suojeltavia insinöörejä. Juu-u. Kaikki tiesi, että ne joi ja ne joi liikaa. 

Ne tuli kännissä töihin ja ne sammu huoneissaan. Se piti vaan peittää, se piti 

vaan peittää siihen aikaan. Kun se oli muuten niin hyvä mies (ääntään muut-

taen)! Että, ei se enää sillä lailla onneksi ole. Että on se vähän, vähän niin 

kuin kiristynyt. Että oli se kyllä aika järkyttävää (naurahtaen). Ei minua kyllä 

ole suojeltu. Enkä minä ole halunnutkaan, että minua suojeltaisiin. Että sen 

verran on kuitenkin sitä tervettä järkeä tuolla jossain pohjalla ollut, että on 

                                                                                                                                    
luodaan tahdoton mielikuva ja joissa velvoitteen alkoholipolitiikalle antaa heidän kyvyttömyytensä itse 
hallita juomistaan. Alkoholipoliittisten ohjelmien tulisi sen sijaan korostaa yksilön tahtoa, valinnanvapautta 
ja osaamisen vahvistumista. Juuri näitä liberalistisen alkoholipolitiikan kaikuja voi löytää niiden yhteiskun-
nassa vallitsevien käsitysten taustalta, joita äidit nostivat esiin eritellessään kokemuksiaan kohtaamastaan 
kiellosta ja asenteista liittyen alkoholismiin. 
12Denzin määrittelee juovan alkoholistin tunne-elämää ja minuutta ja sisällyttää siihen keskeisesti 
kuuluvaksi myös kieltämisen. Alkoholisteille ja heidän läheisilleen on tyypillistä yritys paeta alkoho-
lismia kieltämällä sen olemassaolo. Kiellon keskeisiä rakenteita ovat Denzinin mukaan itsepetos ja 
valehtelu. Kielto mahdollistaa juomisen jatkamisen. Alkoholisti kieltää jokaisen perustelun tai väitteen, 
jonka tavoitteena voi olla estää häntä saamasta seuraavaa annosta. Alkoholisti käy kerta toisensa 
jälkeen kamppailuun alkoholin kanssa, häviten joka kerta tyylillä, jonka vain hän ymmärtää. Kaikki 
muut ympärillä näkevät jälleen yhden epäonnistuneen yrityksen kontrolloida omaa juomista, mutta 
alkoholisti onnistuu aina löytämään syyn epäonnistumiselle muualta kuin alkoholista tai itsestään. 
Juova alkoholisti myös uskoo siihen, että hän kykenee kontrolloimaan itseään, ihmisiä, tapahtumia ja 
maailmaa ympärillään. Ylpeys ajaa alkoholistin kilpailevaan suhteeseen alkoholin kanssa, vaikka hän 
sisimmässään tietää häviävänsä kamppailun. Juova alkoholisti uskoo, että elämään ilmaantuvista 
ongelmista voi selvitä tahdonvoiman, manipulaation, petoksen, valheiden ja taloudellisten keinojen 
avulla. (Denzin 1987: 20, 122, 126–127).  
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tajunnut, että ne täytyy niin kuin kohdata. Vaikka se sitten välillä on vähän 

kipeätäkin. 

Lilja: …justiin tästä yhteiskunnan roolista, että miksi sitä on niin vaikea 

myöntää ja lähteä hakemaan apua, koska kyllähän se on niin voimakkaasti 

kuitenkin … joka puolella … se, että ihmisten pitää olla vahvoja ja pystyä pi-

tämään omista asioista huolta ja olla semmoisia … ja sen takia varmasti mo-

nesti niin vie niin pitkälle sitä, että ei pysty. Että jos ei olisi tällaista painetta 

olla niin hyvä, täydellinen jotenkin, niin sitä aikaisemmin ehkä lähtisi joten-

kin ... sitä apua hakemaan…13 

Kirsikka: Nimenomaan, nimenomaan. Minä muistan, minä oikein, minä oi-

kein muistan sen kun minä istuin keskellä meidän olohuonetta. Ja tuota noin, 

ajattelin sitä, että tässäkö tämä minun elämä oli, että kun en ole täydellinen 

vaimo, en ole täydellinen äiti, en ole täydellinen työntekijä, en ole täydellinen 

missään. Että täytyykö minun olla vastuussa kaikesta tästä? 14 Minun täytyy 

siivota, minun täytyy pestä astioita (naurahtaa), pestä pyykkiä, hoitaa... Siis 

nämä tämmöiset ihan normaalit naisen, naisen niin kuin tämmöiset ... me 

                                                        
13 Kaukonen (2000: 191–193, 196–197, 199) sanoo asiakkaiden aseman heikentyneen sekä palvelu-
oikeuksien että palveluehtoisen sosiaalivakuutuksen näkökulmasta. Hänen mukaansa on yhteiskunnallisesti 
paradoksaalista, että sosiaaliset oikeudet heikkenevät samaan aikaan kun perusoikeuslainsäädäntö uudistuu. 
Päihdeasiakkaiden asema on heikko ja selittyy osin sillä, että he usein ovat palkkatyön ulkopuolella ja 
Suomessa palkkatyön ulkopuolisten asiakkaiden sosiaalivakuutuksellinen asema on selvästi heikompi kuin 
palkkatyöhön kiinnittyneiden. Todellisuudessa päihdehuollon erityispalvelut kohdistuvat pääosin huono-
osaisiin ja vielä huono-osaisempiin eli palveluita voi pitää viimesijaisina sosiaali- ja terveyspalveluina. 
Samalla päihdeasiakkailta itseltään vaaditaan omavastuisuutta ja palvelujen toiminta rajautuu kulttuurisesti 
työyhteiskunnan yksilöllistä pärjäämistä korostavaan eetokseen. Päihdehuollon erityispalveluiden voidaan-
kin katsoa Kaukosen mukaan toimivan institutionaalisena puskurina yhteiskunnan yleisille ja erityisille 
syrjäyttäville mekanismeille. Pertunkari (1994: 22) nostaa esiin suomalaisen sisun syndrooman, jolla 
hän kuvaa päihdeongelmaisten naisten korostamaa omillaan selviytymisen tärkeyttä. Selviytymisen 
teema on yksi suomalaisen kulttuurin keskeinen piirre, jolloin vaikeita tilanteita siedetään, kestetään ja 
niistä selviydytään useimmiten yksin. Se, mitä suomalaisen sisun syndrooma tekee nykyaikana päih-
deongelmaiselle naiselle, on se, että avun pyytäminen tapahtuu vasta kun muuta mahdollisuutta ei 
enää ole. Vaikeuksia hävetään ja salaillaan loppuun saakka.  
14Hyttisen (1990: 12–13) käyttämä käsite vastuurationaalisuus kuvaa naisen elämänkokonaisuutta, 
johon liittyvät tieto ja kokemus arkielämästä, huolenpidosta, vuorovaikutuksesta ja keskinäisestä 
yhteydenpidosta. Vastuurationaalisuus käsitteenä yhdistää sosiaalisen elämän eri puolia, tunteen työn 
mielekkyydestä, oikeutuksesta ja moraalisista velvoitteista. Vastuurationaalisesti toimiva nainen ottaa 
huomioon muut perheenjäsenet omia ratkaisuja tehdessään ja kykenee kokemaan ratkaisunsa positiivi-
sesti ja tuntemaan niistä ylpeyttä. Toimintaan liittyvät keskeisesti moraaliset arvot. Kuten Kuronen 
(1989) tutkimuksessaan totesi, äitiys on läpi historian ollut naiselle rooli ja tehtävä, johon on kohdis-
tunut ja kohdistuu niin paljon yhteiskunnallisia odotuksia, että voidaan puhua äitimyytistä tai jopa 
äitiyden ideologiasta. Asiantuntijat ovat omaksuneet vahvasti käsityksen siitä, että lasten ja koko 
perheen tulevaisuus lepää äidin harteilla.  
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puolison kanssa vastataan kaikesta yhdessä, mutta että silloin se niin kuin 

semmoinen käsitys siitä, että pitäisi olla kauhean pätevä, pätevä, pätevä, pä-

tevä oli se niin kuin se tärkein. Ja kun minä ajattelin, että minä olen oikeasti 

aika tyhmä. Mutta sekin oli juuri samalla tavalla kun tämän hulluuden kanssa. 

Minä ajattelin, että kun on hiljaa, niin kukaan ei huomaa. 

Lilja: Että sinä tunnustat, että sinulla on … päihdeongelma ja lähdet hoita-

maan itseäsi. Niin se on jotenkin nykyajan maailmassa häpeällisempää kuin 

se, että sinä olet siinä ongelmassa, mutta kiellät sen … 15 

Kielo: Niin ja moni sanoo, juova ihminen, että ei hän tarvitsisi varmaan mi-

tään AA:ta tai mitään, että hän kyllä ihan itse.  

Lilja: Niin, niin, että esimerkiksi jos miettii meilläkin töissä jotakin vähän pa-

rempien paikkojen täyttöä ja muuta, niin kyllä minä tiedän sen, että siellä on 

niin kovat asenteet. Että jos tiedetään, että joku on vähän sellainen, että sille 

nyt pikkuisen kuppi maistuu, mutta sehän on kuitenkin hyvä tässä näin ja näin 

ja näin. Niin okei kyllä sille. Mutta sitten, jos joku hoitaa itseänsä sen takia, 

että on tunnustanut, että on vaikka alkoholisti, niin heti ajatellaan, että se on 

epäonnistunut. Ei se voi hoitaa tätäkään hommaa, se on epäluotettava.16 

                                                        
15Tätä äitien käymää dialogia voi tarkastella Hellmanin (2010: 9–10, 58–60) tutkimustulosten pohjalta. 
Addiktion käsitteestä on yhteiskunnassamme tullut myös eräänlainen median ruokkima muotikäsite. 
Vähän kaikesta voi tulla riippuvaiseksi ja arkipäivän tavat tulkitaan helposti riippuvuuksiksi. Hellma-
nin tutkimus löytää 1990-luvun mediaesitysten analyysistaan yksilön itsehallinnan trendin, jossa 
huomio kiinnittyy juuri äitienkin kuvaamaan yksilön kykyyn ohjata, hillitä, ja kontrolloida itseään. 
Hellman peräänkuuluttaa yksilöllisen näkökulman takaisin ottamista ongelmista kirjoitettaessa, kuten 
tehtiinkin vielä 1970–1980-luvuilla. Voidaanko siis kysyä, onko meidän helpompi yksilöllinen näkö-
kulma unohtamalla ja addiktioista muoti-ilmiön kautta vähemmän vakavia tekemällä torjua ja kieltäy-
tyä näkemästä, että yhteiskunnassamme on oikeasti vaikeasti riippuvuuteen sairastuneita ihmisiä, jotka 
ovat riippuvuuden seurauksena menettäneet kykynsä hallita elämäänsä monella alueella? Voidaanko 
vaikeaa sairautta yhteiskunnassamme näin helpommin selittää pois näkyvistä, kun itse kullakin on 
mediaseksikästä ”zumba- ja facebookkoukkua”, joka ei sekoita koko elämää? Näin on myös media-
seksikästä se että pikkusen kuppi maistuu, mutta sehän on kuitenkin hyvä tässä näin ja näin, kuten 
Lilja toteaa. Onko tämä luonut myös päihdehuoltoomme näitä ei-addiktioita hoitavia linjauksia, joista 
todella vaikeista riippuvuuksista kärsivät joutuvat maksamaan paitsi hoidon saannin vaikeutena myös 
sen laadun tason laskuna sekä samojen kontrolli- ja kohtuuodotusten näkymisenä näiden sairauksien 
hoidossa? Väheksymättä myöskään toiminnallisten riippuvuuksien aiheuttamaa kärsimystä ihmisen 
elämässä peräänkuulutan ammattitaitoa erilaisten riippuvuuksien tunnistamisessa ja niiden hoidossa. 
Etenkin, kun on todettu se tosiasia, että kaikkein suurimmassa tarpeessa olevat saavat vähiten palve-
luita ja tämä koskee erityisesti ryhmiä, jotka ovat poliittisen keskustelun paitsiossa, kuten esimerkiksi 
päihdeongelmaisia (Muuri ym. 2008: 447).  
16Keskeiseksi nousee leimatun identiteetin käsite. Kotovirta (2009: 61–62) mainitsee narkomaanit, 
joiden tilanne voi raitistumisen jälkeen ja siitä huolimatta olla todella vaikea esimerkiksi opiskelemaan 
hakeutumisessa tai työmarkkinoille sijoittumisessa jo tiukkojen rikostaustan selvittämiseen liittyvien 
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Kirsikka: Niin, mutta että vaatimukset itseänsä kohtaan on olleet ihan koh-

tuuttomia ja sitten niin kuin on lähdetty suorittamaan tätä elämää niin hirve-

ästi, että ... ja minustahan ne lähti. Ei kukaan, ei minun ympäristö oikeasti 

sitten kun on jutellut myöhemmin… Kyllähän minä tietysti, minä itse otin ne 

määrätyllä tavalla. Että, minustahan se lähti tietenkin. (puhuu tässä perhees-

tä vaatimusten asettajana) 

Lilja: Ja kyllä se on vaikea sitten tunnustaa … että vaikka jossain lastenkin 

kanssa ... (syvä huokaus) vaikka lasten harrastuksiin ... (naurahtaen) naurat-

taa se, että lauantaiaamuna pitää mennä, niin se on niin kuin ihan ok sanoa, 

että meillä oli firman juhlat, että minä olen vähän krapulassa, että minä en 

pysty ajamaan, että voiko meidän lapsi tulla teidän kyytiin. Mutta että jos mi-

nä soittaisin ja sanoisin, että saako meidän lapsi tulla teidän kyytiin kun minä 

olen menossa AA-kokoukseen, niin varmaan niin kuin... 

Kaisla: Olisi että joo ei, ei, ei ... 

Lilja: Se on niin kuin niin. Tai sitten kylällä kiertäisi huhut, että joo että ... se 

ei haittaa mitään jos aamulla et ole ajokunnossa, mutta se haittaa jos menet 

AA-kokoukseen.  

Kaisla: Kyllä. Sinulla on silloin ongelma. Tosi iso ongelma.  

Lilja: Sinulla on silloin iso, aivan hirveä ongelma. 

Orvokki: Kun sanotaan että se ei ota niskasta kiinni itseänsä, että ottaisi nyt 

niskasta kiinni ja tämmöistä näin. Sitten minä ajattelen ... sitäkin, että olisin-

ko minä itse joskus aikoinaan…. Että en minäkään olisi ymmärtänyt nuorena. 

Että sen takia minä ajattelen itse, että ihminen joka ei tajua niin minun on 

turha ruveta selittämään mitään. Koska minäkään en tajua toisten sairauksia. 

Mutta kunhan en itse menisi sillä viisiin paljon selittämään niille. Sitä minä 

ajattelen. Että kyllähän niin kuin, nythän vasta on ruvettu puhumaan enem-

män tästä alkoholismista ja tätä lääkkeitten väärinkäytöksiä ja kaikkea... 

mutta oma halu, siinä se on se kaikkein suurin. 

                                                                                                                                    
säädösten johdosta. Narkomaaneista moni on kokenut, ettei rehellisyys suhteessa omaan päihteiden-
käytön historiaan kannata. Väyrysen (2006: 81–105) tutkimus käsittelee äitiyttä ja leimattua identiteet-
tiä. Tutkimuksessaan Väyrynen suosittaa sitä, että avun hakemisen kynnys tulisi saada niin matalaksi, 
että äidit uskaltaisivat tukeutua palvelujärjestelmään riittävän ajoissa. Samaa viestivät tämän tutki-
muksen äitien äänet. 
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Ruusu: (puhaltaa) Niin … kyllä se on vähän semmoista strutsitoimintaa edel-

leen, että pannaan pää hiekkaan. Ei haluta nähdä, eikä, ei haluta niin kuin 

ottaa selvää. Että hyvin yksioikoisesti sitten että noo … eihän örkille mitään 

voi. Ja vähän semmoinen … Ja sitten ne keinot on vähän semmoisia kieltolain 

aikaisia. Niille kun ei mitään voi. Kyllä ne sitten uikuttaa ja voivottelee tuos-

sa ennen vaaleja. Niin ne uikuttaa taas ja voivottelee näistä örkeistä, mutta.17 

                                                        
17 Päihderiippuvaisten palveluiden piirissä saama kohtelu heijastelee Toiviaisen (2008: 160–161) 
mukaan kovenevia arvoja ja asenteita heikompiosaisia kohtaan, sairastuneiden ja heidän läheistensä 
ääni ei tule kuuluviin ja päättäjien suhtautuminen sairauteen on sen mukaista. Kaukosen (2000: 40, 
192–193) mukaan sosiaalisista ongelmista puhuvat muut kuin ne, jotka noita ongelmia elämässään 
kohtaavat. Hän kuvaa 1950-luvulta alkanutta ja 1990-luvun oloissa yhä korostunutta päihdepalvelui-
den jakautumista erilaisessa sosiaalisessa asemassa olevan asiakkuuden mukaan hyvä- ja huono-
osaispalveluihin (ks. myös Kiviranta 1976: 43, 86, 102–103 ja A-klinikkasäätiön asiakkaiden sekä 
AA-laisten sosiaalisen taustan ja alkoholiongelman erot sekä alkoholismin hoito). Hyvän ja kattavan 
kuvan suomalaisesta alkoholipolitiikasta, alkoholistien ja alkoholiongelmaisten huolto- ja hoidollisista 
ratkaisuista, näiden yhteyksistä tutkimukseen sekä myös Alkon vahvaan asemaan tällä kentällä toimi-
jana 1950-luvulta lähtien antavat kirjoituksissaan Ahonen (2007: 139–167), Tarnaala (2006: 218–256) 
sekä Tuomioja (1996: 46–85). Kaikissa kirjoituksissa myös Alkon ja A-klinikkasäätiön läheinen suhde 
tulee näkyväksi. Ahonen sekä Tuomioja kuvaavat Alkon ongelmallista suhdetta raittiusliikkeeseen, 
joka ei kyennyt hyväksymään esimerkiksi sitä, että Alkon tekemän alkoholitutkimuksen tuloksia 
käytetään alkoholipoliittisten ratkaisujen valmistelussa. Myös Alkossa herättiin huomaamaan ongel-
mat, jotka liittyvät monopoliyhtiön sidokseen alkoholitutkimuksessa, ja se on pyrkinyt turvaamaan 
tutkimuksen vapauden mm. rajoittamalla Alkon osuutta Alkoholitutkimussäätiön johdossa. Vaikka 
Alkon tutkimustyö on antanut suomalaiselle alkoholitutkimukselle paljon, ei näiden kirjoitusten valos-
sa voida jättää huomiotta raittiusliikkeen tutkimusta kohtaan kohdistamaa kritiikkiä, sillä Alko on 
myös tietoisesti pyrkinyt tuottamaan tuloksia, jotka puhuvat liberaalimman alkoholipolitiikan puolesta. 
Murron (2002: 167–192) kirjoitus päihdehuollon suomalaisesta mallista auttaa ymmärtämään, miksi 
juominen on Suomessa enemmän sosiaalinen ja järjestyksenpitoon liittyvä ongelma kuin sairaus ja 
minkä vuoksi hoitojärjestelmäkin on rakentunut paremmin palvelemaan niitä, joilla ongelmat ovat 
vielä jollakin lailla hallittavissa ja kohtuukäyttö mahdollista. Kiukas ja Mikkonen (2009: 218–221) 
nostavat esiin kriittisiä näkökulmia alkoholiteollisuuden harjoittamasta valistuksesta ja sen tavoitteista. 
Vaikka valistus on nähtävä aidosti alkoholielinkeinon huolenilmauksena kasvavaan alkoholinkulutuk-
seen, niin voidaan nähdä myös muita vähemmän pyyteettömiä tavoitteita. Valistus on suunnattu hal-
linnon ja politiikan suuntaan, jotta se parantaisi alkoholielinkeinon edustajien legitimiteettiä alkoholi-
kielteisellä kentällä, jolla joudutaan miettimään keinoja alkoholin aiheuttamien haittojen korjaamiseksi. 
Valistuksen vaikuttavuudesta alkoholin kulutukseen ei edelleenkään ole kunnollista näyttöä, mutta 
valistus keinona saada sosiaalista imagoa ja mahdollisesti myös poliittista valtaa on alkoholiteollisuu-
delle kannattava satsaus keinona päästä vaikuttamaan alkoholipolitiikan linjauksiin. Kiukas ja Mikko-
nen toteavatkin, että alkoholikentällä elinkeinolla on maassamme erittäin vahva asema. Se on vaikut-
tanut myös siihen, että alkoholipolitiikkaa on linjattu enemmän markkinataloudellisin kuin kansanter-
veydellisin perustein. Samaa toteaa myös alkoholiteollisuuden poliittista vaikutusvaltaa ja lobbausta-
poja tarkastellut Montonen (2008: 196–201). Voidaan jo aiemmin tässä tutkimuksessa esitettyjen 
tilastolukujen valossa esittää kysymys esimerkiksi siitä, vaikuttaako Alkon liberaaliin alkoholipolitiik-
kaan se, että väestön eniten kuluttava kymmenys kuluttaa yli puolet Suomessa juodusta alkoholista (Mäke-
lä ym. 2009: 278)? Ruusulle voisi näin todeta, että juopot on kyllä nähty vuosikymmenten ajan ja 
heistä on oltu äärimmäisen kiinnostuneita, mutta ei aina hoidon- ja huolenpidon näkökulmasta niin 
paljon kuin olisi ollut suotavaa. Enemmän on kannettu huolta niistä, jotka ovat vielä mukana työelä-
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Orvokki: Minä sanoin yhdelle ystävälle, joka kieltää meidän yhteisen tutun 

juomisongelmaa, että kyllä kuule viina vaikuttaa hirvittävästi tuohon aivo-

toimintaan. Se siihen, että en minä tiedä juoko se. Tietää hyvin kun ne yhdes-

säkin joi, että kuinka paljon. Mutta kun ei haluta. Minä sanoin, että miksei 

meillä myönnetä … että miksi meidän pitää salata tämmöisetkin asiat? Vie-

lä? ... Ja kyllähän meillä on tuttava, hän on sitä, ettei kukaan saisi tietää, että 

minä olen alkoholisti tai muuta. Ja se puhuu, kun minä sanon, että minä läh-

den ryhmään niin se sanoo, että onko ne niitä. Että, kyllähän näitä on näitä 

ihmisiä, jotka vielä katsovat ... Ja enhän minä, en minä kerro ... yksi minun 

meni tuttava semmoinen vanhempi, me nähtiin, se kysyi että olenko minä us-

kovainen, minä sanoin, että en minä olen AA:ssa. Niin siihen se loppui (nau-

rahtaa)... Näitä asenteita kohtaa, kohtaa. Että minä en niin kuin siitä niin 

hirveästi kerro enää sillain. Kyllä minä voin kertoa jos joku kysyy ja jos minä 

käyn paljon minä voin sanoa, että minä käyn ... mutta jollain lailla niin se, et-

tä jos tietää, että ihmiset niin kuin ei pysty käsittelemään, niin miksi sitä ker-

toakaan.18 

Kanerva: Kyllä sitä kielletään. Ja tuota hyvin paljon kielletään ja sitten kun 

minä olen ihmisiä jututtanut niin hyvin paljon niin kuin heittiöksi sanotaan, 

että se on heittiö, että se on selkärangattomuutta ja ne on lusmuja ja ne on 

vaikka mitä, jotta tuota hyvin harva ymmärtää sen sairaudeksi.19 Että kyllä se 

                                                                                                                                    
mässä. On keskitetty paljon voimavaroja sen todistamiseen, että kansa kykenee kohtuukäyttöön, mutta 
ei ole riittävästi kannettu vastuuta siitä osasta kansaa, joka siihen ei kykene. Kohtuukäyttö on tavoitel-
tava ihanne, mutta juoppous yksilön moraalinen ja sosiaalinen ongelma.  
18Alkoholismiin yksilötasolla liittyvää kieltoa (Denzin 1987: 20, 122–126) ja alkoholinkäyttöön ja 
alkoholismiin yhteiskunnassamme liittyviä asenteita voidaan verrata ideologian käsitteeseen, johon 
Wilenius (1971: 3–4) sisällyttää vääristyneen tai epätäydellisen tietoisuuden todellisuudesta sekä 
voimattoman tietoisuuden, koska se ei ole todellisuutta muuttava tai luova voima. Näiden murtami-
seen tarvitsemme kriittistä tutkimusta, kriittistä ajattelua ja tutkimukseen perustuvaa tietoa alkoholis-
mista sairautena. Brookfieldin (2000: 129–130) mukaan ideologiat ovat sarja arvoja, uskomuksia, 
myyttejä, selityksiä ja oikeutuksia, jotka vaikuttavat itsestään selvästi todelta ja moraalisesti haluttavil-
ta. Ideologiat tulevat ilmi kielessä, sosiaalisissa tavoissa ja kulttuurisissa säänöissä. Ne legitimoivat 
tietyt poliittiset rakenteet ja koulutukselliset käytännöt niin, että nämä hyväksytään normaaleina käy-
täntöinä. Ideologiakritiikki kohdistuu laajasti siihen, miten ideologia elää meissä. Ideologia liittyy 
paitsi käsityksiimme sosiaalisesta, poliittisesta ja taloudellisesta systeemistä myös moraalisiin peruste-
luihimme, ihmistenvälisiin suhteisiin sekä tapoihimme tietää, kokea ja tuomita mikä on oikein ja totta. 
Myös Brookfield näkee ideologiakritiikin olennaisena osana kriittistä reflektiota.  
19Niin väestön kuin ammattihenkilöidenkin keskuudessa sairaudet ovat eriarvoisia. Alkoholiriippu-
vuusdiagnoosin saanutta potilasta syyllistetään, eikä hän mahdollisesti saa samaa myötätuntoa ja 
kohtelua kuin esimerkiksi syöpäpotilas. Tilaa pidetään itse aiheutettuna ja toivottomana, koska siihen 
ei katsota olevan tehokkaita hoitoja. … alkoholin riskikäyttö tulisi tunnistaa mahdollisimman varhain 
ja … alkoholiriippuvuus on sairaus, jota pystytään hoitamaan tehokkaasti. (Seppä ym. 2010: Alkoho-
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on ihan yhteiskunnan mätämuna semmoinen ihminen … aika paljon kun minä 

olen ihmisiä haastatellut, niin yhteiskunnan mätämuna semmoinen joka alko-

holia käyttää ylenpalttisesti, ne on sosiaalihuollon elättejä ja ne on vaikka 

mitä. Mutta ne ei ymmärrä sitä, että kun AA:ssa on kaikista yhteiskunta-

luokista ihmisiä, on lääkäreitä, on pappeja on vaikka mitä, niin ei se semmoi-

nen lääkäri tai pappi tuolla katuojassa tai missään nukkuisi, jos ei olisi pakko 

nukkua. Sehän nukkuisi puhtaitten lakanoitten välissä jos se ei olisi alkoholis-

ti. Ei se siellä rypisi. Ja minä olen tässä monta lääkäriä tuntenut, AA:n kautta 

monta lääkäriä esimerkiksi tuntemaan ja minä pidän siinä mielessä niitä 

hirmu hienoina ihmisinä, että vaikka ne on tuota tuolla ryhmissä, niin ne ei 

koskaan tuo julki sillä tavalla eikä tehostele, että ne on lääkäreitä. Siellä 

AA:ssakin mitä lukeneempi on, se nostetaan jalustalle, sille annetaan kyytiä, 

sitä pyydetään kotiin, mutta nämä ei ensimmäisenä ole huutamassa sitä am-

mattiaan. Ne on niin paljon fiksuja. 

Orvokki: …minun suvun kautta niin ... se oli niin kuin on että ne oltiin yhdes-

sä niin ne sanoi, että sinulle ei anneta (alkoholia). Että, se vähän niin kuin 

kalskahti aina, että sinä et voi ottaa. Ja minä en mennyt sukujuhliin. Minusta 

se oli justiin, että minä en halunnut mennäkään sinne, koska tiesin mitä se 

on. … Ja tänä päivänäkin niin kun mitä ne jotain sanoi vielä, niin minä voin 

sanoa, että kun minä katson teitä, olen tässä seurannut ties jonkun aikaa, niin 

tuota te juotte ihan samalla lailla kuin minä. 

Kanerva: Sitten kun minua aina sairaalan osastolle pantiin, niin minuthan 

eristettiin muista ihmisistä kokonaan. Niin. Sen, tiedättekö miltä se tuntui. 

Tuota, siinäkin se tuntui siinä niin pahalle, että kun minut pantiin aina johon-

kin toimistohuoneeseen yksinään, yksinään tai yksinäiseen huoneeseen. Jos 

yksinäistä huonetta ei ollut, yksinäistä huonetta ei ollut vapaana niin sitten 

                                                                                                                                    
liriippuvuus kirjan Lukijalle -luvussa). Mezirow (1990: 14–16) viittaa episteemisiin, sosiokulttuurisiin 
ja psyykkisiin vääristymiin tämänkaltaisissa ongelmatilanteissa, joissa tietynlaiset arvot hyväksytään 
kritiikittömästi ja se luo epäoikeudenmukaisuutta. Ollaan tekemisissä esimerkiksi tiedon luonteen, 
varmoina pidettyjen uskomusjärjestelmien sekä aiheetonta huolta tuottavien ja näin myös toimintaa 
estävien olettamusten kanssa. Muuri ym. (2008: 446–451) vetävät yhteen yhdeksässä teesissään sosi-
aali- ja terveyspalveluiden oikeudenmukaisuudesta juuri näitä haavoittuvien asiakasryhmien palvelu-
järjestelmien kehittämistarpeita. Teeseissä kiinnitetään huomiota mm. ennaltaehkäisevien palveluiden 
tärkeyteen, siihen, että oikeuden palveluihin tulisi olla sitä vahvempi mitä haavoittuvammasta asiakas-
ryhmästä on kyse sekä lyhytjännitteisen talouspolitiikan toimimattomuuteen sosiaali- ja terveyspalve-
luiden kehittämisessä.  
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toimistohuoneeseen pantiin. … Ihan sen takia, että olin alkoholisti.20 … täällä 

oli semmoinen tyyli (huokaisee), tuota kun meitä oli naisia ja miehiä tuolla 

juotiin, niin täällä oli se auttamistyyli semmoinen, että ne heitti aina muuta-

maksi viikoksi tuonne hullujenhuoneelle semmoiseen yläkerran koppiin, mis-

sä meitä sitten pidettiin. Meitä oli useampia eri huoneessa ja milloin oltiin 

kukakin ja siellä kaksi kolme viikkoa aina pidettiin. Sitten sieltä aina pääsi 

pois. Siinä oli se apu. … No ei se oikein kivalta tuntunut kun siellä (mainitsee 

lääkkeen nimen) annettiin ja semmoisessa huoneessa pidettiin ja sieltä ei ol-

lut minnekään lähtemistä. Ja sitten yhden kerran, kun minä siellä olin taas, 

niin minä muistan vielä se tohtori oli se lääkäri, joka siellä kiersi. Niin se sit-

ten viimein sanoi, että tämä ei ole sinun paikkasi. Että lähde kävelemään, tä-

mä ei ole sinun paikkasi tämä sairaala. 

5.3 Alkoholismiäitiyden häpeä ja avun saamisen vaikeus 

Ruusu: Se on ollut kyllä noin niin kuin … kamalaa, siis tosi kamalaa. Ensin-

näkin nainen ja alkoholisti. Se oli jo noin niin kuin moraalisesti hyvin arve-

luttavaa. Ja naimisissa oleva nainen ja alkoholisti. Se oli vielä niin kuin arve-

luttavampaa. Mutta ihan sitten alimpaan kastiin laskettiin äiti ja alkoholisti.21 

                                                        
20Seppä (2003: 92–93) nostaa esiin näkökohtia hoitohenkilökunnan asenteista. Seppä viittaa tutkimuk-
siin, joiden mukaan hoitohenkilökunnalla on kielteisiä ja pessimistisiä asenteita päihdeongelmaisia 
kohtaan. Heitä on hoidettu silloin, kun muuta ei ole voitu eli terveydentilan ollessa jo vakavasti uhat-
tuna. Tällöin on keskitytty hoitamaan oiretta, mutta ei syytä. Potilaan toipumiseen suhtautuminen on 
ollut pessimististä ja häntä pidetään välttämättömänä pahana, joka vie paikkoja, aikaa ja resursseja 
muilta ja turhaan. Päihdeongelmien on myös ajateltu kuuluvan muualle kuin terveydenhuoltoon, eli 
päihdehuoltoon, sosiaalihuoltoon tai poliisille. Aikaa, tietoja ja taitoja puuttuu. Koetaan, että tärkeäm-
pääkin hoidettavaa olisi. Monet muutkaan sairaudet eivät kuitenkaan aina parane tai toipuminen käyn-
nistyy vasta myöhemmin ja lääkärien asenteet tätä tosiasiaa kohtaan ovat monen muun sairauden 
kohdalla paljon myönteisemmät. Hoitohenkilökunta ei välttämättä myöskään tunnista omia asenteitaan. 
Esimerkiksi alkoholikulutuksesta suoraan kysyminen potilaalta tuntuu edelleen olevan vaikeaa ja sitä 
pidetään jopa yksityisasioihin puuttumisena.  
21Äidit tiedostavat myös erilaisen suhtautumisen ei niinkään naisen ja miehen juomiseen vaan äidin ja 
isän juomiseen ja siitä syntyviin ongelmiin. Perheen ja perheidyllin katsotaan paremmin kestävän isän 
kuin äidin juomisen. Kääriäinen (2003: 100) toteaa tutkimuksessaan, että esimerkiksi lastensuojelun 
sosiaalityön asiakirjoihin päihteetön elämä kirjataan päämääräksi usein vain äitien kohdalle isien 
jäädessä tässä keskustelussa taustalle. Holopaisen (1998: 20, 35) mukaan yhteiskunnan on vaikea 
hyväksyä alkoholistisesti juovaa naista ja varsinkin jos tämä on äiti, joka jättää lapsensa juomisensa 
seurauksena hoitamatta. Kurosen ym. (2004: 15) mukaan häpeän teema kulkee sosiaalityön asiakkaina 
olleiden naisten kertomusten läpi. Häpeä ei synny sosiaalityötä tekevien toiminnan tuloksena, vaan 
häpeä on hyvin sisäistettyä ja liittyy kokemuksiin siitä, ettei täytä naiseuden mittaa. Tähän naiseuden 
mittaan sisältyvät ulkonäkö, seksuaalisuus ja äitiys. Häpeä voi liittyä myös kokemukseen siitä, ettei 
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Siis eläinten sekaantujatkin pääsi vähemmällä. Siis meillä ei ollut minkään 

näköistä ihmisarvoa. Kun oli äiti ja alkoholisti. Ei minkään näköistä ihmisar-

voa. Meidän päälle sai kuka hyvänsä sylkeä ja meidän päälle kuka hyvänsä 

kävellä. Sai suurin piirtein julkisesti leimata kadullakin. Ja sitten nämä ns. 

hyvät ihmiset. Kyllä ne jeesusteli. Kyllä ne jeesusteli. ”Tuommoisille ihmisille 

ei pitäisi lapsia antaa ollenkaan.” Siis se oli kyllä niin, niin tuomitsevaa ja 

niin kaikin puolin. Ja kaikista eniten kyllä sitten tuomitsi nämä ns. hyvät kris-

tityt, ketkä saisi tänä päivänäkin hirttää ihan vapaasti minun puolesta (nau-

rahtaen). Se oli kyllä rankkaa, se oli kyllä rankkaa! … Kyllä siinä tuli justiin 

tämmöiset kaikenmaailman huonommuuden tunteet ja kaikki tämmöiset ja 

häpeät ja … Että kun minä en ole pystynyt, minusta ei ole ollut, minä en ole 

osannut ja sitten minä olen vielä juonut kaiken sen päälle. Ei, ei se, ei se kyllä 

ollut.22 

Kanerva: …siihen aikaan ei AA:han naisia otettu, siihen hyväksytty. Ne piti 

tuota, että tämä on vain miesten paikka. Yksi nainen sitten tuppautui, niin ne 

oli sanonut, että mitä se tuo huora tänne tulee, että täällä ei huoria kaivata, 

että tämä on tuota miesten.23 

Kaisla: Ei välttämättä niin kuin ryhmässä ... varsinkaan sekaryhmässä jos is-

tutaan, että siellä on miehiäkin, niin ei niistä silloin puhuta. Kummin kanssa 

esimerkiksi minä puhun kyllä ihan kaikki ongelmat läpi. Että tänä päivänäkin 

soitan aina kun nousee joku muisto mieleen, tai joku tapahtuma, niin kummin 

                                                                                                                                    
täytä ”vahvan suomalaisen naisen” mittaa ja on tullut lyödyksi ja hyväksikäytetyksi. (vertaa edellä 
Pertunkarin 1994: 22 esiin tuoma suomalaisen sisun syndrooma)  
22Rauha: Kolmekymppisenä asiat alkoivat vyöryä kohti alkoholismia. Menin naimisiin viisi vuotta 
sotaa käyneen herran kanssa, joka oli viisas, älykäs, humaani ja alkoholisti. Siitä on kohta kuusikym-
mentä vuotta, eikä siihen aikaan nimetty ihmisiä alkoholisteiksi, sanottiin ehkä että he ovat juoppoja 
tai renttuja. Puhumattakaan, että asiasta olisi puhuttu sairautena. Mieheni rinnalla ryhdyin juomaan 
reippaasti, miltei kilpailemaan hänen kanssaan. Siitä seurasi meille taloudellisia vaikeuksia ja minulle 
aivan hirvittäviä moraalisia krapuloita. (Loiri-Seppä 2010: 18).  
23Naisen kokema syyllisyys ja häpeä sekä kaksijakoisesti muodostunut enkeli-huora-tyypittely ovat 
juovan naisen tilannetta vaikeuttavia ja muun muassa avun hakemisen kynnystä nostavia tekijöitä. 
Päihdeongelmaisten naisten sisäinen puhe on kielteisesti värittynyttä. Heidän tunteidensa ja ajatusten-
sa kielteisyys nostaa kokemukset sisäisistä tuntemuksista merkittäviksi ja pahimpina juomisen seura-
uksina nainen nostaakin esiin huonon omantunnon, ahdistuksen ja masennuksen. Häpeä ja syyllisyys 
ovat juovan naisen vahvoja tunteita, jotka helposti johtavat masennukseen. Nainen pelkää myös lei-
mautumista. Naisen kohdalla juomiseen kytkeytyy seksuaalisuus naista negatiivisesti leimaavana 
piirteenä, aivan eri tavoin kun juovan miehen kohdalla. Juomisen vaikutukset naisellisuuteen ja omaan 
kehoon nousevat päihdeongelmaisten naisten kohdalla merkittäviksi. Juomisen myötä rapistuva ulko-
näkö on monelle juovalle naiselle pelottava ja haavoittava kokemus. (Pertunkari 1994: 26–27, 35, 37).  
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kanssa käyn läpi. Mutta en minäkään välttämättä ryhmissä puhu, että on tuo 

äitiys on yksi niistä arimpia aiheista mitä on. 24 

Kielo: Niin jos minä koen, että joku on niin kuin siistimpi alkoholisti taval-

laan ollut, jolla ei ole ehkä ollut ihan niin kärkeviä ongelmia ... tai siistimpi 

en minä tiedä... 

Kaisla: Ja edelleenkin perheessä minun mielestä on vallalla se ajatus, että 

jos se ongelma on sillä isällä (muut äidit myöntelevät), niin se on ihan okei. 

Siinä ei ole niin kuin mitään. Mutta jos se ongelma onkin sillä äidillä, niin se 

on heti ihan hirveä haloo, siinä on koko perhe hajoamisvaarassa välittömästi 

ja, se on paljon tuomittavampaa. Että se on sille miehelle ihan okei, että se 

juo liikaa ja se kuuluu sen, sen kuuluukin itse asiassa ryypätä pikkasen reip-

paammin. Että ei se niin kuin haittaa. Mutta kun se onkin se äiti joka juo, niin 

se on semmoinen, että ei, ei missään nimessä.25 

Kielo: Naisen pitää se koti hoitaa kuitenkin, että kaikki vaikka se koirasjuop-

po, miehen ei tarvitse tehdä, se saa juoda vaan. Kyllä se on se vieläkin niin 

kuin. 

                                                        
24Äitiyden moraalikoodit, vanhat uskomukset ja arvot ohjaavat edelleen äitiysidentiteetin rakentumista. 
Tästä johtuen alkoholistiäidit usein peittävät identiteettiään ulkopuolisilta, koska julkista kielteistä 
arviointia omasta äitiydestä ei haluta. Näin oman äitiyden identiteetin rakentuminen tapahtuu tilan-
teessa, jossa oma kokemus omasta äitiydestä ei vastaa kulttuurista äitikuvaa ja moraalikäsityksiä. 
(Nousiainen 2004: 68–70). Tällaiset kokemukset voivat nousta esteeksi avun hakemiselle. Yhteiskun-
nallisella tasolla tiedon puute, puhumattomuus ja moralisointi johtavat sulkeutuneisuuteen ja käsityk-
seen siitä, että äidin alkoholismissa on kyse jostakin muusta kuin sairaudesta (ks. myös Orjasniemi 
2005: 97–98). Alkoholismi leimaa äidin, eikä tuota leimaa haluta tieten tahtoen korostaa, vaikka äidin 
itsensä takia siitä olisi äärettömän tärkeää päästä puhumaan.  
25Poikkeava miesrooli saattaa saada julkisesti hyväksytyn, humoristisen ja jopa sankarillisen leiman, 
mutta ei ole olemassa esimerkiksi elokuvia, jotka romantisoivat naisen alkoholismia tai rikollisuutta. 
Naisen juopottelua pidetään kielteisenä. Juova nainen ei ole hauska, sankarillinen eikä myötätuntoa 
herättävä. Yleinen mielipide luo kuvaa juovasta naisesta ja tuo kuva säätelee poikkeavalla tavalla 
juovan naisen käytöstä. Jopa alkoholistinaiset itse ilmaisevat kielteisiä asenteita juovia naisia kohtaan. 
(Holmila 1992: 14, 72–73). Perheen tehtävät yhteiskunnassa ovat ehkä muuttuneet, mutta eivät vähen-
tyneet. Näiden tehtävien toteutumisessa yhteiskunnassa nojataan edelleen naiseen. Hyttinen sanookin 
osuvasti todetessaan, että horjuvaan naiseen on vaikea nojata. Jos perhe on uhattuna, on myös yhteis-
kunta uhattuna. Perinteiset sosiaaliset yhteydet ovat nykyperheeltä usein katkenneet ja näin perheellä 
on yhtenä haasteellisimpana tehtävänä lasten uskonnollinen ja ideologinen kasvatus, mitä on vaikea 
siirtää yhteiskunnalle. Alkoholiongelmaiselle naiselle tästä tehtävästä suoriutuminen on erittäin vaike-
aa. (Hyttinen 1990: 60–61). Kääriäisen (2003: 100) tutkimus toteaa, että päihteidenkäyttöön liittyvät 
muistiinmerkinnät lastensuojelun sosiaalityön asiakirjoissa liittyvät pääsääntöisesti vain äiteihin. 
Yksinhuoltajuus, jossa isä jättää lapset juovalle äidille on tyypillistä päihteidenkäyttöön liittyvissä 
lastensuojelutapauksissa. 
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Kaisla: Se on se roolijako kuitenkin edelleen niin voimakas. Että hyvin har-

voin on semmoisia koteja, että siellä isä on essu päällä ja hoitaa kakarat, te-

kee ruoat ja siivoaa. Ja äiti makaa, äiti istuu baarissa ja makaa sohvalla sit-

ten kaljapullo kourassa. 

Kirsikka: Mutta naiset … niiden on hirveän paljon vaikeampi hyväksyä sitä 

yleensä sitä koko konseptia että ovat alkoholisteja, koska niiden kuuluu olla 

kunnon äitejä ja kunnon vaimoja ja kunnon mitä milloinkin... 26 

Kaisla: Niin että sitten juodaan salassa kotona. 

Lilja: Niin. 

Kaisla: Äitien juominen on niin semmoinen tabu. 27 

Lilja: Minä niin kuin omalta kohdalta justiinsa se, että minulta meni varmaan 

tosiaan tuosta 2002 vuodesta, sillä tavalla että ei kai minua kukaan nähnyt 

missään. No muutaman kerran jossain siis työtilaisuuksissa tämmöisissä, 

                                                        
26Äitiyden suhteellisen muuttumaton kulttuurinen tila on pieni ja tiukkaan rajattu. Siihen liittyvät 
käsitykset ihmisestä moraalisena olentona ja käsitykset äitiydestä joko hyvänä, huonona tai pahana. 
Äitiyteen liittyy sanattomia sääntöjä, oikein ja väärin äitinä toimimista määritteleviä normeja. Äitiys 
on yksi tiukimpia olemassa olevia sosiaalisia rooleja. Sen, kuinka hyvä äiti on, katsotaan usein suo-
raan vaikuttavan lapsen mahdollisuuksiin kehittyä ja kasvaa tasapainoiseksi ja onnelliseksi aikuiseksi. 
Näin ajatellen ns. epäonnistunut äitiys toistaa itseään myös seuraavassa sukupolvessa. Äitiydelle 
asetetaan siis suuria odotuksia ja paineet onnistumiselle tulevat niin äidiltä itseltään kuin ympäröivästä 
yhteisöstäkin. Äitiyttä määrittelevät moraaliset kategoriat näyttäytyvät selkeimmin arkisissa käytän-
nöissä ja vuorovaikutustilanteissa. Kulttuuriset normit määrittelevät huonon äidin pahimmaksi synnik-
si lapsensa hylkäämisen juoppouden, hulluuden tai huoruuden vuoksi. (Jokinen 1996: 13, 63–66, 
Nousiainen 2004: 58, 62–63). 
27Moraalikoodit ja uskomukset ovat yhä hyvin samanlaisia kuin 1800-luvun lopulla, jolloin äiti oli 
kodin hengetär, perheen yhtenäisyyden ja uusintamisen keskeisin hahmo. Äitiydessä voi yhä havaita 
jo esihistoriallisella ajalla syntyneitä myyttisiä kuvia (esim. Äiti Maa), jotka liittävät äidin vahvasti 
luontoon sekä toistuvaan ja sykliseen aikakäsitykseen. Nainen on hedelmällinen, synnyttävä ja uutta 
luova olento, elämän perusta. Maria-myyttiä voi pitää äitiyden ja naiseuden esikuvana yli uskonto- ja 
kulttuurirajojen. Puhutaan myös Äiti Jumalattaresta, Madonnasta ja äidistä kaiken elämän alkuna. 
Oma Kalevalamme sisältää kuvauksia voimanaisista, jotka olivat äitejä. Äitiydestä ja naiseudesta 
löytyy myös kahtia jakautuminen hyvään ja pahaan, jossa hyvää edustaa esimerkiksi edellä mainittu 
Maria-myytti ja huoruutta, pahuutta ja syntiä edustaa myytti Eevasta ja Maria Magdalenasta. Äitiyden 
myyttisyyttä on aina nykypäivään asti voimakkaasti ylläpitänyt muun muassa ydinperheideologia ja 
psykoanalyyttinen teoria, joka teki moraalisesta velvollisuudesta ihmisluonnon lain. Naisen kohdalla 
tämä merkitsi sitä, että naisen normaaliin kehitykseen katsottiin kuuluvan kokemus ilosta uhrautua 
lasten ja erityisesti poikalasten vuoksi. Näistä perustoista johtuen äitiyteen liittyy hyvin vahvoja eetti-
siä periaatteita ja moraalikoodeja myös tämän päivän ajattelutavoissa. (Jokinen 1996: 12–14, 29, 172–
173, Nousiainen 2004: 58–60, 62). Äitiyden pyhyys ei ole voinut sisältää riippuvuuteen perustuvaa 
alkoholismia ja lapsen laiminlyömistä ja näihin ongelmakysymyksiin auttamisjärjestelmän suhde on 
yhä vaikea ja haparoiva. Yhteiskunnallis-kulttuuriset perusrakenteet määräytyvät historiallisten ajatte-
lu- ja toimintamallien pohjalta ja muuttuvat hitaasti. (Pohjola 2009: 76).  
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joissa nyt kyllä meni överiksi … Mutta tuota en minä ole niin kuin kodin ul-

kopuolella kauheasti juonut. 

Kaisla: Ettei kukaan saisi tietää, miten paljon niin kuin oikeasti juo. (myönte-

lyä) Silloin tällöinhän voi käydä edustamassa tyttökavereitten kanssa tai työ-

porukassa tai näin, koska kaikki muutkinhan käy. … Ja kuinka sitä uskoo itse 

koko ajan, että minä olen oikeasti ainoa äiti maailmassa. Silloinhan minäkin 

ajattelin kun lähdin sitten sinne kuntoutukseen, niin tuota minähän olin aivan 

vakuuttunut, että ei ole maailmassa yksinkertaisesti ainuttakaan toista naista, 

jolla on lapsia ja joka on ryssinyt niin lahjakkaasti elämänsä. Minä olin ihan 

vakuuttunut, että ei ole yksinkertaisesti semmoinen yhdistelmä, että olet nai-

nen, olet äiti ja olet alkoholisti, niin se on ihan ainutlaatuinen ja se on vain 

minussa. Että kukaan muu nainen ei ole eläissään kossinut elämäänsä tällä 

tavalla. Minä olin ihan vakuuttunut. Kunnes sitten menin sinne ja näin, että 

siellä oli toinen äiti. 

Ruusu: (huokaisten) Jollain lailla, jollain lailla tietysti se äitiyden rooli aut-

toi kuivilla pysymisessä. Mutta en minä tiedä, en minä tiedä sitten. Että minä 

olen ollut niin pihalla itseni kanssa ihan kakarasta lähtien. Että en minä oi-

kein tiedä. Minä olen esittänyt 150 roolia päivässä. Että … kyllä minä välillä 

olen ollut se kamalan hyvä äiti, jolta kaikki meni pieleen (nauraen). Välillä 

on ollut semmoinen tunne, että minä olisin itse niin kuin tarvitsemassa äitiä 

ja hoivaa ja tukea ja turvaa ja päänsilitystä ja kaikkea, mutta kun ei sitä mis-

tään saanut. Että se on ollut tuommoista hyvin, hyvin niin kuin sekavaa. Ja 

sitten tietysti on ollut kaikki tämmöiset vanhan ajan ihanteet tästä pyhästä äi-

tiydestä. Ja sitten kun minä en ole yltänyt siihen alkuunkaan. Minä en kos-

kaan ole mikään pullantuoksuinen äiti ollut. … Jossain vaiheessa tuntui, että 

ei, että tyhjästä on paha nyhjäistä. Minulla ei ole niin kuin antaa. … Että sen 

minä olen vasta nyt ymmärtänyt. Että kun ei ole itse mitään saanut, niin ei 

pysty mitään antamaan. Että sitten vasta kun saa sen huushollinsa jonkun nä-

köiseen järjestykseen, sen sisäisen huushollinsa, niin olisi jotakin antaa ja ja-

kaa. Mutta ei minulla silloin ollut. Kun en minäkään kotoa oikeasti saanut. 

Vaikken minä sitä ymmärtänyt pitkiin, pitkiin aikoihin etten minä sieltä oike-

asti mitään saanut.28  

                                                        
28Päihdeongelmaisilta vanhemmilta puuttuu usein vanhemmuuden ja huolenpidon malli omasta lap-
suudesta ja päihdeongelman hoidon lisäksi tarvitaankin konkreettista tukea ja ohjausta myös vanhem-
muuteen (Sinko & Virokannas 2009: 15). Tutkimuksessaan myös Camp ja Finkelstein (1997: 420–421) 
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Kielo: … jos olisi … jotenkin ollut joku joka olisi neuvonut minua, että vaikka 

menemään itsekin johonkin terapiaan tai johonkin siinä vaiheessa. Koska sitä 

piti itseänsä niin täysin huonona äitinä, että minä olen vasta varmaan jonkun 

viimeisen vuoden aikana alkanut tajuamaan että muutkin äidit niin kuin. Ei 

kai kukaan pysty olemaan niin täydellinen, että minä olen aina ajatellut, että 

meillä on jotenkin hirveästi salattavaa, vaikka siis minä olen aika, miten mi-

nä sanon, minä olen äkkipikainen, minä huudan helposti. Niin minä olen sitä 

pitänyt hirveän pahana. Ja sitten tietysti, onhan se toipuminen vienyt paljon 

sitä minun energiaa. Ei ole lapselle ollut aikaa. Ja siitäkin on kokenut paljon 

syyllisyyttä, että minä pyörin niin omissa ajatuksissa edelleen, vaikka minä en 

enää juo ja minä olen välillä tosi masentunut ja kaikkea. Että sillä tavalla 

olisi ehkä tarvinnut jotakin siihenkin, kun alkoi tämän raittiin ... ja niin kun 

myös lapselle varmasti olisi tehnyt tosi hyvää. 29 

Kanerva: Niin ja sitten siitä sitten, mikä siitä kun ne lapset otettiin, miten ko-

va omantunnon tuska niistä oli. Viina maistui entisestään, tuota kun se tuska 

oli niin kova, kun se lasten vieminen, että kun ei kykene niitä hoitamaan. Niin 

se itsesyytös, niin sitten kun minä raitistuin, niin sepä ei lähtenyt se tuska pois. 

Se aina yöllä kun minä nukkumaan kävin niin se keskellä yötäkin niin se aina 

naksahti päässä, että se on lapsen sydän ... viinan takia, niin ei kun siltä is-

tumalta vaan sitten ylös. Uni ei tullut silmään kun itsesyytökset oli niitten las-

ten kanssa. … minulta se lapsi vain kylmästi otettiin. … ja minä kävin joskus 

humalapäissäni sen sieltä hakemassa pois … sieltä lastenkodista. No sitähän 

mentiin sitten taas poliisiautoon, kun poliisit otti kiinni ja sanoi, että nyt läh-

dettiin takaisin. Se lapsi vietiin sinne takaisin (äiti puhuu hiljaa) ja minut ai-

na päästettiin menemään. Minä aina kävin hakemassa sen lapsen sieltä ja sit-

ten aina poliisikyydillä vietiin takasin. … Ei siinä käsitelty mitään. Ei tarjottu 

tukea, eikä edes neuvoteltu (huokaa), eikä edes neuvoteltu että mitenkä se on 

että, kyllä minut niin toivottomana pidettiin ilmeisesti ja toivotonhan minä 

                                                                                                                                    
totesivat päihdeäitien vanhemmuuden taitojen tukemiseen liittyvän kuntoutuksen olevan tarpeellista ja 
tehokasta. 
29Tiedetään, että päihdeongelmien hoitaminen kannattaa ja kannattaisi (Slattery ym. 2003: 13, 92). 
Tutkimustulosten perusteella näyttää kuitenkin siltä, että moralistinen ja kielteinen suhtautuminen 
alkoholismin ja päihdeongelmien hoitoon saattaa tulla maassamme kalliimmaksi kuin tietoon perustu-
va harkinta (Salaspuro 2003: 277–278). Kuten Toiviainen (2008: 158–159) toteaa, ei päihderiippu-
vuuden hoitaminen eroa muiden suomalaisten kansantautien hoitamisesta siinä suhteessa, että mitä 
huonommin sitä hoidetaan ja mitä myöhemmin hoito aloitetaan, sitä suurempi on yhteiskunnalle 
koituva lasku. Laskua kasvattavat usein monet sairauteen liittyvät oheissairaudet, syrjäytyminen ja 
syrjäytymiseen liittyvät lieveilmiöt.  
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olinkin. Omasta mielestänikin kykenemätön, kykenemätön. Lapseni olisin ha-

lunnut pitää ja rakastaa siinä missä muutkin äidit, mutta minä tajusin itse, et-

tä minä olen kykenemätön. Ja yhteiskunta sen näki samoin. Että minä en ky-

kene. 30 

Ruusu: Lasten takia, lasten takia minä olin kuivilla. Että ensin minulla oli, 

kun ne oli huostaan otettu, niin piti niin kuin näyttää, että minä olen raittiina. 

Ja juoksin sitten lastensuojeluvirastossa. Ja aina ne otti sitten sen mapin siel-

tä hyllystä. Pyysin saada tavata niitä lapsia ja kysyin, että olisiko minulla mi-

tään mahdollisuutta saada niitä itselleni. ”Ei kuulkaa ei käy. Täällä on näyt-

töä, että te olette alkoholisoitunut” (ääntään muuttaen) Olinkohan minä kol-

me vuotta ollut raittiina kun minä itkua väänsin siellä … ”olen minä kolme 

vuotta ollut jo raittiina!” ”Joo, mutta siitä ei ole näyttöä!” (nauraa) Siis se 

oli niin karsee se lastensuojeluvirasto siihen aikaan, että ei ole tottakaan.31 

Mutta sitten siinä kävi sitten niin, että nämä lapset tulemalla tuli. Ne halusi 

itse tulla. Ja tuota, yksi toisensa jälkeen tulivat sitten. Sitten mentiin raastu-

paan. Minä sain sitten niiden huoltajuuden. Siinä se kuivuus jatkui niin kuin 

                                                        
30Ilkeistä, vaikeina pidetyistä ongelmista tuo koettu vaikeus siirtyy helposti suhtautumiseksi niiden 
piirissä oleviin ihmisiin, jolloin vaikeissa tilanteissa elävät ihmiset eivät määrity vain asiakkaiksi, vaan 
vaikeiksi asiakkaiksi ja heidän kohtaamisestaan auttamisjärjestelmässä tulee hankalampaa. Ilkeät 
ongelmat tuottavat tabuilla merkittyjä toimijoita, jotka ovat auttamisjärjestelmälle haaste. Kun kohdat-
tava asiakas tai hänen asiansa on ns. vaikea, ei auttamisjärjestelmällä tahdo olla sanoja eikä käsitteitä 
tarttua tilanteeseen. Kun kyseessä on vielä äitiyden kaltainen tabu ilmiö, johon alkoholismin myötä 
linkittyy pahoja, vääriä ja häpeällisiä tekijöitä, nousee kohtaamisen kynnys todella korkeaksi. Asioista 
ei pystytä puhumaan ja kielet eivät kohtaa. (Pohjola 2009: 77, 79–80). Mönkkönen (2002: 86–87) 
viittaa samaa asiaan puhuessaan asiakaskeskeisen kulttuurin lieveilmiönä syntyvästä neuvottomuudes-
ta, puhumattomuudesta ja vallankäytön kätkemisestä. Nämä johtavat tilanteisiin, joissa ammattihenki-
löt esimerkiksi perustelevat puuttumattomuuttaan nuorten päihteidenkäyttöön vaitiolovelvollisuuteen 
tai luottamuksellisuuteen vedoten, vaikka asiaa voi katsoa myös vallan ja vastuun näkökulmasta. 
Tällöin puuttumattomuus voi johtaa jopa asiakkaan laiminlyöntiin. Mönkkönen näkeekin ongelmat 
laajempina vuorovaikutuskulttuurisina kysymyksinä. Sellaiset auttamissuhteen positiot, joissa pelkäs-
tään työntekijä määrittyy sankariksi ja suhteen toimimattomuutta selitetään asiakkaan ongelmana, 
eivät edistä asiakastyön dialogista näkökulmaa. 
31Kansainvälinen feministinen sosiaalityökeskustelu kritisoi sitä, etteivät naiset saa palveluita omina 
itsenään, vaan huolenpitotehtävänsä vuoksi eli lasten äitinä, ongelmaisten miestensä vaimoina tai 
läheisten hoitajina. Näin naisten omat tarpeet ja näkökulma sivuutetaan. Puhutaan äitiyden näkökul-
masta tehtävästä lastensuojelutyöstä, joka lisää jännitteitä naistyöntekijöiden ja asiakkaiden välille, 
koska työntekijät joutuvat arvioimaan, kontrolloimaan ja ohjaamaan naisasiakkaidensa äitiyttä ja 
puuttumaan siihen. (Kuronen ym. 2004: 6–7, 13). Suomalaisia sosiaalityöntekijöitä on arvioitu myös 
yksilöä enemmän köyhyydestään syyllistäväksi kuin muissa Pohjoismaissa. Syyllistävyys todettiin 
tutkimuksessa kansalliseen kulttuuriimme kuuluvaksi piirteeksi. (Blomberg ym. 2010: 589, 597–598). 
Tämä tukee äitien esiin nostamaa selviytymisen ja vastuurationaalisuuden vaatimusta. Heijastuuko 
syyllistävä asenne sosiaalitoimen asiakkaiden ongelmiin laajemminkin, on tämän tutkimuksen pohjalta 
esiin nouseva kysymys.  
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sillä pelolla, että jos minä nyt lähden juomaan, niin minä menetän ne taas. Se 

meni niin kuin sillä painolla. Sitten vasta kun ne kukin lähti omille tahoilleen, 

niin sitten se löysäsi ja minä vapauduin sen verran, että pystyin lähtemään 

juomaan. YÄKS! … Että jos siihen aikaan valtiolle menetit luottamuksen, niin 

se kesti ja kesti ja kesti.32 En tiedä, miten se on tänä päivänä, mutta silloin se 

oli kyllä aika kamalaa. ”Ei kuulkaa käy, teillä ei ole näyttöä, täällä sanotaan. 
33 (naurahtaen ja ääntään muuttaen) 

Kielo: Kyllä minäkin luulen ... vaikka sanotaan, että itsen takia pitää tulla, 

mutta se, niin kun minä olen niin kuin olen ajatellut näin, että minä en, minä-

hän olisin kuollut, tai minähän en olisi kestänyt sitä jos minulta olisi se lapsi 

viety. Sitä häpeää ja syyllisyyttä minä en olisi enää jaksanut. Tuosta muuten 

tuosta pelosta vielä … minä niin kuin silloin ... Ensi- ja turvakotiin jouduin ja 

siellä tietenkin soskun ihmiset kävi minun kanssa juttelemassa, pidettiin pala-

veria. Niin en minä silloinkaan, en minä ole varmaan ikinä niille täysin rehel-

lisesti kertonut, minkälaista se minun juominen on ollut ja kuinka paljon minä 

olen juonut, kun kuitenkin sitä pelkäsi, että sitten niin kuin, että sitten minä 

joudun niin niiden kirjoille, että sitten jos minä en onnistukaan tässä niin mi-

nulta viedään kohta se lapsi pois kuitenkin ja sillä lailla. Että en minä niin 

kuin ole voinut sielläkään niin kuin kertonut sillain varmaan ihan täysin että 

minkälainen äiti minä olen ollut, että.34 Esimerkiksi, että niitä, että kun on 

                                                        
32Forssen (1993: 177) nostaa esiin lastensuojelun asiakkuuden hahmottumattomuuden, jonka yhtenä 
piirteenä hän mainitsee ongelmat asiakkuuden päättymisen määrittelyssä. Vain harvoin asiakkaalle 
ilmoitetaan, että asiakkuus on nyt päättynyt. Tavallisempaa on, että asiakkuus hiipuu hiljalleen tai se 
jää aaltoilemaan. Holmila ym. (1989: 53) viittaavat sosiaalisen pelivaran käsitteeseen, joka runsaasti 
päihteitä käyttävällä naisella kapenee erityisen pieneksi. Tämä tarkoittaa sitä, että virheitä tehtyään 
yksilön on vaikea rakentaa uudelleen sitä sosiaalista asemaa mikä hänellä on aiemmin ollut. Mennei-
syys seuraa perässä. 
33Marginaaliryhmien äidit kokevat kohtaamisensa eri viranomaisten kanssa usein epäonnistuneina. 
Äidit ovat kokeneet itsensä ulkopuolisiksi. Heitä ei ole kuunneltu ja kohtelu on ollut epäoikeudenmu-
kaista. Viranomaisethan edustavat yhteiskuntaa, sen normeja ja asemansa kautta heillä on valtaa, joka 
mahdollistaa heille naisen äitiyden määrittelyn. He päättävät tilan, jossa äiti voi äitiyttään toteuttaa ja 
osoittavat äitiyden rajat kulttuurisessa tilassa ja suhteessa lapseen. Viranomaiset arvioivat vanhem-
muutta isyyden ja äitiyden kulttuuristen käsitysten kautta. Äidin lapsen tapaamisia rajaavat toimenpi-
teet voidaan myös nähdä rangaistuksena naiselle, joka ei huonosta äitiydestään johtuen äitiyttä ansait-
se enää lainkaan, koska on jättänyt kodin ja lapset. (Nousiainen 2004: 72, 116). Äidin työtä omalla 
tavallaan valvookin jokin vieras ulkoapäin. Vieras voi olla äidin pään sisäpuolella tai joku, jokin 
konkreettinen vieras, kuten esimerkiksi naapurin rouva, edellä mainittu viranomainen tai yhteiskunta. 
Vieraan äänen äidit kokevat usein ns. huonoksi omaksitunnoksi. Nämä vieraat äänet ovat niitä kuri- tai 
tukikonfiguraatioita, jotka muovaavat äidin subjektiutta. (Jokinen 1996: 103–104). 
34Kääriäinen (2003: 97–98) mukaan sosiaalityöntekijänkin mahdollisuudet olla perheen tukena tai 
tarttua tilanteisiin ovat rajalliset tilanteissa joissa muu palveluverkosto ei toimi samaan suuntaan tai 



 93

lääkkeitä ja viinaa sekaisin ja lapsi on pyörinyt siellä jossakin... niin ei niitä 

ole voinut kertoa ... eikä niitä ole ollutkaan kauhean helppoa kertoa edes 

täällä, koska nekin on aika semmoisia hävettäviä juttuja ja semmoisia syylli-

syyttä (naurahdus) täynnä olevia juttuja. 

Kaisla: Ei sitä hirveän helposti mene myöntämään tuolla varsinkaan just joku 

sosiaalihuolto tai tämmöinen, niin ei sinne mene kuule siellä heti ensimmäi-

senä pamahtaa se pelko, että nyt jos minä myönnän tuolle sosiaalitädille, että 

minulla on alkoholiongelma, niin se heti rupeaa katsomaan minun lapsille si-

joituspaikkaa tai, tai jotain. Vaikka onkin ollut vuosia jo raittiina. Niin silti se 

on aina se pelko, että lapset lähtee. Se on aina. Ainakin, minun kohdalla. Ja 

se on niin hirveä, sen takia varmasti ei tänä päivänäkään naiset hae apua 

koska ne pelkää niin paljon sitä, että lapset lähtee jos he hakee itselleen 

apua.35 

                                                                                                                                    
yhteistyö vanhempien kanssa ei suju toivotulla tavalla. Yhteistyö sujuu niiden vanhempien kanssa 
hyvin, jotka siihen suostuvat ja kykenevät ja tässä on mahdollisuus kohtaamisiin ja tuen suunnitteluun. 
Kääriäinen löytää myös vanhempia, jotka hyvin tehokkaasti kykenevät pitämään lastensuojelun etäällä 
perheensä elämästä niin halutessaan. Tietäminen on lastensuojelussa haaste. Eli kuka todella tietää, 
miten perhe jaksaa ja miten lapset perheessä jaksavat. Esimerkkejä tästä ja myös siitä, kuinka perheel-
le tarjottu muu kuin päihderiippuvuuden hoitoon suunnattu tuki voi muodostua jopa riippuvuuden 
etenemistä edesauttavaksi tekijäksi, löytyy Kajavan (1997: 100–101, 108–109) pakkohuostaanottoja 
käsitelleestä väitöskirjasta. Yksi ongelma ovat lastensuojeluasiakkuuden käynnistymisen intensiteetin 
ongelmat asiakkuuden alkuvaiheessa, joihin kiinnittää huomiota tutkimuksessaan myös Kähkönen 
(1994: 29–30). Näihin voi kiinnittää huomiota myös tämän tutkimuksen äitien tarinoiden, kuten Jas-
minin ja Liljan tarinoiden, kautta. Jasminin ongelmat etenivät todella pitkälle ennen kuin lastensuoje-
luviranomaiset puuttuivat perheen elämään ja Liljan osalta puuttumista ei tapahtunut edes siinä vai-
heessa, kun äiti joi itsensä avun tarpeessaan sairaalakuntoon.  
35Selvästi esille tulee koko aineistoa lukiessa ongelmia yhteisen kielen löytämisessä vaiheessa, jossa 
auttava viranomaisverkosto kohtaa alkoholistiäidin. Ilmiölle löytyy tukea myös esimerkiksi Granfeltin 
(1998: 147) tutkimuksesta. Suurimpana esteenä sille, etteivät äidit hae apua tarpeesta huolimatta 
kiellon purkautumisen jälkeenkään on äitien kertomusten mukaan traumaattinen, jopa suhteeton, 
syvään juurtunut pelko oman lapsen menettämisestä (Ringwald 2002: 56, Kääriäinen 2003: 114, 
Ojanen 2006: 125). Tähänkin liittyvät useaan otteeseen mainitut käsittelemättömät häpeän ja syylli-
syyden tunteet. Pelko ei hellitä edes raitistumisen jälkeen. Leimautuminen alkoholistiäidiksi on niin 
vahva, että äidit eivät kykene tuosta roolista irtautumaan. He kokevat, että ongelmien ilmaantuessa 
esimerkiksi lasten kanssa, heidän leimansa alkaa ikään kuin hehkua ja heidän vanhemmuutensa joutuu 
kyseenalaistetuksi. Tämä voi koitua esteeksi myös hakea apua lapselle. Yhteiskunnan tuki- ja valvon-
takoneisto on kehittynyt Hyttisen (1990: 61) mukaan sellaiseksi, että voidaan puhua elinikäisestä 
sosiaalistamisesta ja kontrollista. Yhteiskunnassa on tähän työhön erikoistunut opetuksen, auttamisen 
ja kurinpidon ammattikunta. Toisaalta alkoholiongelmainen äiti on tyytyväinen saadessaan näiltä apua, 
mutta samalla hän kuitenkin tietää ongelmansa tulevan näkyvämmäksi ja sen äiti kokee uhkana. Hytti-
nen puhuu yhteiskunnan kontrollin ja sanktioiden pelosta, mikä tuo perheeseen hämmennyksen ja 
pelon tulevaisuudesta, mikä saa perheen usein vaikenemaan.  
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Lilja: … mutta kun minä en oikein tiennyt, että vaikka periaatteessa pitäisi 

ajatella, että minä olen, vielä ammattikin on semmoinen, että minä päivät et-

sin periaatteessa tietoa, niin silti minä en tähän omaan. Minä kyllä löysin 

kaikennäköisiä rajoja, paljonko minä saan juoda ja. Minä en niin kuin löytä-

nyt sitä.36 Minä että mitä minä niin kuin teen. Sitten minä loppujen lopuksi 

yhden semmoisen neljän päivän ryyppyputken jälkeen päätin, että minä en 

lopeta. Minä juon niin paljon, että minut viedään ambulanssilla jonnekin… ja 

sitten minut vietiin meidän omaan terveyskeskukseen sitten katkolle. 37Mutta 

sielläkään minulle ei kukaan sanonut AA:sta mitään. Olin meidän kunnan 

terveyskeskuksen vuodeosastolla sitten kaksi päivää sen jälkeen. Ja sitten mi-

nulle sanottiin että koitahan olla tulevaisuudessa, ettet juo (toisen äidin nau-

rua) … Se minun oma lääkäri (joka puhui juomisen lopettamisesta), kenen 

luokse minä menin ensimmäistä kertaa … mutta kun minähän olin niin sekai-

sin silloin, kun ne minut ambulanssilla sinne vei. Niin tuota minä hämärästi 

muistan. Se on hirveän ystävällinen ja mukava, minun ikäinen nainen, myös-

kin äiti. Niin hän yritti siinä jotakin ja näin. Mutta sitten kun minut vietiin 

sinne vuodeosastolle, niin se olikin se vuodeosaston lääkäri. Se ei ollut se mi-

nun oma lääkäri enää, joka minun kanssa sitten jutteli kun minä selvisin. Niin 

ei suoraan kukaan puhunut lopettamisesta. 38  

Kaisla: Eikö ole hirveää. Se riittää kun on ulkoiset puitteet kunnossa.  

                                                        
36Tiedon puute omasta sairaudesta oli myös Iiren (1999: 107) tutkimuksessa keskeisimpiä potilaan 
epävarmuutta lisääviä syitä.  
37Nykyisen katkaisuhoidon esimuoto on työelämän tarpeita 1960–1970-luvuilla palvellut, aamuisin A-
klinikoilla tarjottu krapulahoito (ks. Ahonen 2007: 159). Äidin kertomus herättää kysymyksen siitä, 
ovatko päihdeongelmat kehittyneet päihdepalvelujen, vai päihdepalvelut päihdeongelmien myötä 
tiettyyn suuntaan ja ovatko päihdepalvelut alkaneet ruokkia tietynlaisten päihdeongelmien olemassa-
oloa? Tätä kysymystä pohtiessa voi tutustua esimerkiksi Jaatisen (1996) tutkimukseen terapeuttisesta 
keskustelutodellisuudesta, jossa hän aiheellisesti kiinnittää huomiota siihen, kuinka asiakkaan omat 
kokemukset ja ymmärrys omasta tilanteestaan jäävät liian usein sivuosaan ja huomio kiinnittyy liiaksi 
alkoholiongelmaa määrittäviin ulkoisiin seikkoihin.  
38Mäkelä (2004: 2463) toteaa osan lääkärikunnasta uskovan edelleen siihen, ettei alkoholiongelmia 
kannata hoitaa, ettei niiden hoito kuulu lääkäreille ja ettei niitä osata hoitaa. Seurauksena tästä on 
keskeisen kansanterveysongelman hoidon laajamittainen laiminlyönti. Sama potilasryhmä tulee hoi-
dettavaksi aikaviiveellä ja kalliilla hinnalla vakavien alkoholisairauksien kanssa vaiheessa, jossa 
hoitoetiikka ei enää salli heitteillejättöä. Myös Mäkelä tuo esiin sen, että hoitaminen kannattaa ja sen 
vaikuttavuudesta on näyttöä. Monen lääkärin ongelma on päihdepotilaan kohtaamisessa edelleen 
vanhat asenteet ja uskomukset siitä, että kyseessä on vastuuton toisen luokan kansalainen, jolla on ns. 
itse aiheutettu vaiva. Samalla Mäkelä aivan oikeutetusti kohdistaa vastuuta muillekin kuin lääkäreille 
puuttua ja ottaa juominen puheeksi päihdeongelmaisen kanssa. Tällaiset asenteet saattavat heijastua 
kaukaa historiasta (ks. Murto 2002: 167–192) .  
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Lilja: Niin. Että sinulla on hyvä ammatti ja …  

Kaisla: Omakotitalo ja...  

Lilja: Omakotitalo ja…  

Kaisla: Pari autoa pihalla ja ...  

Lilja: Pari autoa pihalla ja ... puoliso ... ja...  

Kaisla: Joo niin se riittää, että sama se mitä siellä seinien takana tapahtuu, 

sitä ei kukaan...  

Kielo: Mutta sitten jos olet yh-äiti ja näin sitten on kuitenkin taas jotenkin 

vähän eri asia jos et ole töissäkään ja ... ongelma ... tulee hyvin äkkiä ...  

Lilja: Niin varmaan onkin. Että minä koin kyllä, että minun oli taas hirveän 

vaikea saada itseäni ... että minusta tuntuu että minä loppujen lopuksi oikein 

yrittämällä yritin, että menisi nyt niin kuin, että, että ... 39  

Kielo: Että joku huomaa ja näkee...  

Lilja: Minä en niin kuin tiennyt, että mistä minä saan apua. 40 

Kielo: Sitten kun mietittiin tuota yhteiskunnan puolelta sitä avun saamista ta-

vallaan, että minulla oli sen häpeän takia sitten niin, että … (kertoo erään 

                                                        
39Toiviainen (2008: 162) korostaa sitä, kuinka päihderiippuvaisen tulisi saada apua silloin, kun hänen 
oma motivaationsa on hyvä ja hän uskoo toipumiseensa ja siihen, että häntä halutaan auttaa. Kielteiset 
asenteet lisäävät päihderiippuvaisten negatiivisia tunteita ja vahvistavat sairauteen liittyvää kieltoa. 
Syyllistävä ja sanktioihin perustuva palvelu- ja hoitokulttuuri on toipumisen este.  
40Sekä perustuslaki että päihdehuoltolaki edellyttävät paitsi yhdenvertaista kohtelua myös oikeuden 
saada hoitoa. Laki ei kuitenkaan toteudu, vaan hoitoon pääsy on entistä vaikeampaa ja yhä useampi 
päihderiippuvainen syrjäytyy jo peruspalveluiden piirissä. Perustuslain takaamaa oikeusturvaa ja 
yhdenmukaisuuden periaatetta rikotaan useissa kunnissa johdonmukaisesti ja jatkuvasti. Vastuu syr-
jäytyneimpien päihdeasiakkaiden hoidosta on siirtynyt kolmannelle sektorille. Päihderiippuvaiset 
kohtaavat myös jatkuvasti tarpeenmukaisen hoidon ja kuntoutuksen saamiseen, kohteluun, hoidonai-
kaiseen sosiaaliturvaan ja tietosuojaan liittyviä ongelmia. Osan päihderiippuvaisista on kuntonsa 
vuoksi erittäin vaikea pitää kiinni oikeuksistaan, joiden puolustaminen vaatii hyvää fyysistä ja psyyk-
kistä kykyä kirjallisine taitoineen. Syrjäytyneiden päihdeongelmaisten sijaan olisi aika ryhtyä puhu-
maan syrjäytetyistä päihdeongelmaisista niin yksilö- kuin järjestelmätasollakin. (Nuorvala ym. 2007: 
151, Toiviainen 2008: 159–160, 163). Nuorvala ym. (2007: 147–148) sekä Kärkkäinen (2006: 296–
318) nostavat aivan aiheellisesti esiin vaikeimmassa asemassa ja selkeimmin poiskäännyttämisen 
kohteiksi palvelujärjestelmässä joutuvat asunnottomat sekä kaksoisdiagnoosin omaavat päihdeasiak-
kaat. Tämän palveluiden piiristä väliin putoavan ryhmän kohtalona on usein häviäminen viranomais-
ten avun ulottumattomiin. Tälle ryhmälle ei ole olemassa heille tarkoitettuja hoitopaikkoja. Äitien 
käymä dialogi nostaa esiin kysymyksen myös siitä, mikä on korkeamman sosiaalisen statuksen omaa-
vien alkoholistien asema julkisessa terveydenhuollossa. Saavatko he asianmukaista hoitoa ja hoi-
toonohjausta vai oletetaanko heidän elämänsä liiaksi olevan kunnossa, koska kulissit ovat kunnossa? 
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perhettä koskettaneen tapauksen) minun lapsi sen tunsi ja sitten tietenkin se 

alkoi siitä näkemään painajaisia. … Ja sillä lailla sekin reagoi siihen näin. 

Minä soitin sitten perheneuvolaan aikaa, että mitä minä teen, mutta minulla 

tuli se pelko, että jos se puhuu jotain muuta meidän kotoa se lapsi. Minun 

elämästä, niin minä en vienyt sitä silloin sinne. Vaikka minä olen ollut raittii-

na, niin minä en uskaltanut viedä, että joku semmoinen häpeä siitä on jäänyt 

siitä alkoholismista vieläkin, mikä on hirveän vaikea ylittää. …jotenkin että 

sitä on kuitenkin jonkun semmoisen tietyn häpeän kanssa ollut niin yksin että 

ei ole voinut lapselle hakea apua, kun on pelännyt, että ne näkee että minä 

hoidan jotenkin huonosti tämän minun lapsen ja vie sen pois minulta.  

Lilja: Se on, se on jännä juttu, että tuo niin kun omillekin vanhemmille, niin 

minä muistan sen, että silloin kun minä hommasin itseni ambulanssilla sinne 

katkolle, minä en ollut puhunut minun äidille. Minä olen aina koittanut kotiin 

päin … että minä en ole tuottanut mitään tuskaa kotiin … Minä muistan sen, 

kun minä rupesin jollain tavalla vähän siinä jotenkin havahtumaan siitä sän-

gystä siellä, kun oli sinne osastolle viety ... ja meidän äiti seisoo siinä sängyn 

päässä … Niin se kamala häpeä, mikä minulle tuli siitä. Semmoinen häpeä ja 

semmoinen kauhea olo siitä, että, ei se, että minä olen epäonnistunut äitinä, 

mutta minä olen epäonnistunut omasta mielestäni totaalisesti myös tyttäre-

nä. …ei minua niin isä, mutta äiti just tuntui siltä, että tosi pahalta omalle äi-

dille, että, sinäkin joudut tämän kärsimään. Vaikka nyt me on siitä puhuttu ja 

se oli oikeastaan hirveän hyvä, että se sitten näki sen että, minun ei sitten tar-

vinnut sinne sitten peitellä sitä. (syvä huokaus) 

Kielo: Siis minullahan ei äiti ja isä vielä tänä päivänäkään tiedä ... että minä 

olen ollut siellä Ensi- ja turvakodissa, minä en ole ..siis sillain, että jotenkin 

semmoisen epäonnistumisen kertominen (naurahdus). No se ei ehkä liity vain 

pelkkään äitiyteen (naurahdus). Mutta että, no kuitenkin en ole ruvennut ker-

tomaan, että minulla ihan niin huonosti on mennyt, minulla ja lapsella, että. 

Että olen sinne asti tavallaan itseni juonut, että minä olen siellä ollut…  

Kirsikka: Minulla on kaksi lasta, jotka on molemmat aikuisia. Minulla on 

neljä lastenlastakin nyt jo. Mutta tietenkään lastenlapset eivät ole nähneet 

minua koskaan juovana. Mutta lapset oli, täyttivät sinä vuonna 7 ja 9 kun mi-

nä raitistuin ja tuota noin niin todella hyvät välit lasten kanssa. Minä olen 

niin kuin aina sanonut ... että minä olen saanut paremmat lapset kuin mitä 

minä ansaitsen (menee vahvasti tunteisiin ... tulee itku). Mutta kyllä minä nyt 
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jo tänä päivänä ansaitsenkin ne... että niin kuin ... tässä on paha juttu kun ai-

na rupeaa itkettämään välillä... 41 

  

                                                        
41Äitien dialogi päättyy häpeän ja syyllisyyden sukupovien yli ulottuvaan pohdintaan, siihen kuinka 
äidit kantavat häpeää ja syyllisyyttä sairaudestaan suhteessa äiteihinsä ja isoäidit suhteessa lapsiinsa. 
Alkoholismi näyttäytyy yhteiskunnassamme sairautena, jonka seurauksena oikeus omaan äitiyteen 
asetetaan kyseenalaiseksi, ja samoin näyttää käyvän tyttären asemalle suhteessa omaan äitiin.  
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6 Äitien kokemuksia juomisen hallinnan 
menetyksestä 

En minä ole mitään asiaa yrittänyt elämässäni niin tosissani kuin olla koh-

tuukäyttäjä. 

6.1 Riippuvuus olemisen tapana ja merkityssuhteena 

Toinen tutkimuskysymys, eli miten äitien kerronnassa tulee esiin juomisen hallin-

nan menetyksen kokemus, pakottaa ymmärtämään näiden kokemusten olemassa-

olon, niiden todellisuuden kokijoilleen, tuskan ja sairauden realistisuuden.  

Kaisla: Jo vanhimman lapseni syntyessä alkoholi oli vienyt minusta voiton. 

Käytin sitä ihan liikaa selvitäkseni elämän asettamista haasteista. Uskoin vil-

pittömästi, että saatuani ihanan lapseni, elämäni muuttuisi ihanan seesteisek-

si ja onnelliseksi. Voi pojat, että olinkin väärässä! 

Alkoholismi on sairautena hyvin kokonaisvaltainen. Se muuttaa ihmisen sisäistä 

tunne-elämää ja kokemuksia ja se vaikuttaa myös ihmisen tapaan olla suhteessa 

muihin. Alkoholismi on olemisen tapa, jossa ihminen sijoittaa alkoholin itsensä ja 

maailman väliin. Sen maailman, jonka alkoholi antaa alkoholistille, alkoholisti 

ottaa mukaansa kaikkialle, eikä mikään osa-alue alkoholistin elämässä lopulta jää 

alkoholin ja alkoholismin vaikutuspiirin ulkopuolelle. Juomisesta muodostuu 

keino yrittää kontrolloida suhdetta tapahtumiin sekä tulevassa että menneessä. 

Juomisen avulla alkoholisti yrittää saavuttaa ns. normaalin tilan suhteessa aikaan 

ja tunteisiin ja pelko siitä, ettei ole normaali, saa juomaan ja sen avulla peittämään 

pelkoaan. (Denzin 1987: 18–19, 130). 

Äitien kerronnassa voi läpi koko aineiston kuulla, kuinka alkoholin merkitys 

muuttuu riippuvuuden kautta alkoholistille joksikin paljon syvemmäksi kuin koh-

tuukäyttäjälle – alkoholi pääsee alkoholistin elämässä tuhoavalla tavalla alkoho-

listin ja kaiken muun väliin, siitä tulee elämää tuhoava polttoaine, jonka ympärillä 

kaikki pyörii – sen alussa lohtua tunnetasolla tuova merkitys kääntyy tuhoavaksi 

voimaksi. Ajan myötä saadakseen juoda alkoholisti on elämässään lopulta huono-

jen valintojen edessä suhteessa kaikkeen. Äideillä tämä näkyy ulospäin erityisesti 

suhteessa äitiyteen ja myös parisuhteisiin, mutta kertomuksissa tulee hyvin esiin 

alkoholismin luonne hyvin kokonaisvaltaisena sairautena, se miten se tuhoaa 

ihmisen minuutta, hänen fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja henkistä hyvinvointi-

aan. 
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Kaisla: Taistelin itse itseäni vastaan vuosia. Syvällä sisälläni minulla oli 

vankka käsitys siitä, että toimin väärin kun asetin kuningas alkoholin lasteni 

edelle, mutta en kyennyt mihinkään muuhunkaan. Ja siitä nousi valtava syyl-

lisyyden tunne joka tietenkin piti aina juoda pois ... ei minulla ollut muuta-

kaan keinoa sitä käsitellä. Minä halusin olla hyvä äiti. Minä halusin rakastaa 

lapsiani enemmän kuin mitään muuta tässä maailmassa. Minä halusin olla 

lapsilleni tuki ja turva. Minä halusin tehdä lasteni kanssa asioita, joita van-

hemmat tekee. Mutta pullon henki oli voimakkaampi ja sai minut toimimaan 

vastoin kaikkea sitä, minkä tiesin ja tunsin oikeaksi. Olin juonut avioliittoni, 

en jaksanut käydä töissä, ”ystävyys”-suhteita löytyi vain baareista ja kaik-

kein pahinta; lapseni pelkäsivät minua. Olin epäonnistunut äitinä totaalisesti. 

Koski-Jännes ym. (2000: 24) kuvaavat samaa ilmiötä puhuen pakonomaisesta 

riippuvuudesta, joka tuottaa välitöntä tyydytystä, mutta josta seuraa etenevästi 

haittaa ihmiselle itselleen ja josta on yrityksistä huolimatta vaikea päästä eroon. 

He viittaavat myös ns. koukussa olemiseen, pääsemättömissä olemiseen johonkin, 

joka aluksi houkuttaa ja tuntuu hyvältä, mutta kääntyy sittemmin lähes vastakoh-

dakseen.  

6.2 Juomisen hallinnan menetys 

Juomisen hallinnan menetys oli äideille se yhteinen kokemus, johon kaikki ikään 

kuin kulminoitui, siitä muodostui yksi tutkimuksen pääteema. Denziniin perustu-

en (1987: 10–11, 24, 29–62) pyrin tuottamaan tutkimuksessani tietoa, joka sisäl-

tää alkoholistien itsensä kokemuksia elämästään. Denzinin näkemyksen mukaan 

alkoholismin tutkimuksessa tärkeää on se, että alkoholisti itse, alkoholistin mi-

nuus sijoitetaan alkoholististen kokemusten keskukseen. Eli alkoholistin oma 

subjektiivisen kokemuksen merkityksellisyys puhuttaessa juomisen hallinnan 

menetyksestä tai voimattomuudesta suhteessa päihteeseen korostuu.  

Sairaudella on äitien elämänhistorialle ja minuuden kehittymiselle suuri mer-

kitys. Äidit myös tiedostavat tämän ja tämä tiedostaminen kaikuu läpi aineiston. 

Alkoholismin myöntäminen itselle on hyvin syvä subjektiivinen kokemus, joka 

kuten muissakin sairauksissa, vaatii aikaa.  

Kaisla: Lopulta, uhrattuani 18 vuotta kuningas alkoholille, tuli päätöksente-

on aika. Kaikki se syyllisyys, häpeä, katkeruus ja kauna, jota tunsin kaikkia ja 

kaikkea kohtaan, oli muuttunut itsevihaksi jo aikoja sitten. Sisälläni oli pelk-

kää vihaa. Mustaa, tukahduttavaa, kaikkensa alle peittävää vihaa. En pysty-
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nyt tuntemaan enää mitään muita tunteita, olin jo aikoja sitten unohtanut, et-

tä muitakin tunteita oli olemassa. Olin musta ihminen. Vihasin itseäni päivä 

päivältä enemmän ja tämä viha välittyi totta kai muihinkin ihmisiin. Koko 

elämäni oli yhtä suurta pettymystä. Pelkkää tuskaa, pahaa oloa ja häpeää. 

Alkoholi määritti sen, kuka tai mikä minä olin. Alkoholi oli saanut huijattua 

minut koukkuunsa tarjoamalla välillä suurta turrutusta, helpotusta hetkeksi, 

unohdusta mutta se vaati vastineeksi kaiken, ihan kaiken. 

Äitien tarinoissa on useita polkuja, mutta ne kiertävät samaa kehää, jota pullon 

henki pitää otteessaan. Kuningas alkoholi on kuin diktaattori, joka arvoa antamat-

ta orjuuttaa, alistaa äidit tekoihin, jotka saavat tuntemaan häpeän pyhää kolmiyh-

tenäisyyttä. Kaisla kertoo kokevansa alkoholisminsa häviönä. Hävittynä taistelu-

na, jonka hän tosin itse on myöntänyt vasta monen täydellisen nöyryytyksen sisäl-

täneen tappion jälkeen. Äidin tarina on kuvaus alkoholismin etenemisestä. 18 

vuoden uhraus aineelle, joka näyttäytyy kuvauksena jatkuvasta sisäisestä väärin 

toimimisen, vastoin omaatuntoa toimimisen kokemuksesta. Lopulta äiti kokee 

alkoholin määrittäneen sitä, kuka tai mikä hän oli. Vaikka alkoholi välillä tarjosi 

suurta turrutusta, helpotusta hetkeksi, unohdusta, vaati se vastineeksi kaiken, 

ihan kaiken. Äidin kuvaus itsestä sairauden loppuvaiheessa mustana ihmisenä - 

katkerana, kaunaisena, täynnä itsevihaa, syyllisyyttä, häpeää tuntevana, jonka 

elämä oli yhtä suurta pettymystä, kuvaa sitä loppuvaiheen kauhun ja tuskan tilaa, 

pohjaa, jossa alkoholisti elää. 

Omaa alkoholinkäyttöä verrataan muiden alkoholinkäyttöön ja huoli siitä, ett-

ei se ole samanlaista kuin muilla, voi herätä jo varhaisessa vaiheessa. Riippuvuus 

aineesta on kuitenkin jo kehittynyt, eikä tietoa asiasta ole riittävästi. Asia jää 

hahmottumatta, epämääräiseksi ja päällä oleva bailuvaihe jatkaa ja voimistaa 

kiellon vaikutusta.42 Lilja puhuu kokemustaan voimakkaasti minä-kokemuksen 

kautta. 

Lilja: …minä rupesin silloin itse tajuamaan, että nyt kaikki ei ole kohdallaan. 

Kun suurimmalla osalla kavereista alkoi tulla perhettä, niin niillä loppui se 

bailuvaihe ja minulla se ei käynytkään niin… Ja minä sitten sitä rupesin, 

                                                        
42Rauha: Ja juuri silloin, siinä hetkessä minun olisi täytynyt ymmärtää, että me olemme Hillevin 
kanssa erilaiset. Hillevi joi kanssani saman verran, me vietimme samanlaisen illan, eikä hänellä ollut 
aamulla mitään oloa. Minä puolestani kärsin niin kauhistuttavaa moraalista krapulaa kuin ikinä voi 
kuvitella. … Menin teatterilaisten kanssa, enkä kokenut ottavani enempää kuin kukaan muukaan. 
Mutta joinhan minä enemmän, ja vaikutus oli minussa erilainen. Sitä en käsittänyt. (Loiri-Seppä 2010: 
19). 
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että minulla ei ole kaikki niin kuin kohdallaan… Että minä jotenkin itse 

sen silloin minun mielestä rupesin hahmottamaan, että minä poikkesin siitä 

minun tuttavapiirin naisporukasta jotenkin, mutta minä en oikein sitten ta-

junnut siinä vaiheessa vielä sitä kunnolla miten. 

Alkoholismiin liittyvä poikkeuksellisen kova kielto yhdessä fyysiseen riippuvuu-

teen liittyvän juomisen hallinnan menetyksen tunteen kanssa muovaavat lopulli-

seen havahtumiseen kuluvan ajan usein alkoholistin kannalta tuhoisan pitkäksi. 

Koski-Jänneksen ym. (2000: 45) tutkimuksessa naisten kohdalla oman riippu-

vuuskäyttäytymisen kokemiseen ongelmalliseksi eli havahtumiseen kului keski-

määrin 7,5 vuotta. Naiset juovat yksin tai miesporukassa, heidän juomisensa on 

humalahakuista, he juovat usein ja määrällisesti paljon (Hyttinen 1990: 42–43). 

Äidit kuvaavat oman kokemuksena sairauden kanssa kamppailusta vaikeaksi ja 

äidin sanat siitä, että elämässä eniten ponnisteluja vaatinut ja epäonnistunut yritys 

on ollut tulla kohtuukäyttäjäksi kuvaa hyvin sitä merkitystä, jonka alkoholi saa 

alkoholistin elämässä ja merkityksellistä suhdetta, joka alkoholin ja alkoholistin 

välille syntyy. Alkoholin kanssa aiheutuu myös terveyttä ja turvallisuutta vaaran-

tavia tilanteita. (Vrt. huumekuvioihin kiinnittymisen vaihe, Väyrynen 2007: 101–

108).  

Kirsikka: Sitten vielä kaiken lisäksi, minä salasin täysin tai ainakin kuvitte-

lin salaavani. Ja minä keksin kaiken näköisiä tarinoita siis niin kuin omasta 

terveydentilastani ja muusta. Oikeasti minä olin terve kuin pukki muuten, 

mutta kun join vaan hirveästi. Kyllähän minä teloin tietysti itseäni silloin 

tällöin, ... Mutta, tuota ... minä keksin tarinoita ja minullahan oli, oli tosi-

aan viimeisen vuoden ajan, minulla oli, töissäkin minulla oli … vessassa 

piilotettuna pullo siellä, että minulla oli oma varasto siellä. Kello 11.00 mi-

nun piti ottaa seuraava paukku kun minä olin yhdeksäksi tullut töihin. Mi-

nä tiesin sen loistavasti… 

Yksi syy siihen, miksi äidit haluavat tutkimuksessa jakaa kokemustaan onkin 

juuri siinä, että he toivovat omien tarinoidensa havahduttavan jonkun äidin luot-

tamaan omaan subjektiiviseen vaistoonsa hieman aiemmin kuin he itse uskalsivat 

sen tehdä.  

Lilja: … kaikkien ei ole ihan pakko tehdä ihan kaikkea. Että, jotenkin kuiten-

kin kun se lähtee se pallo vyörymään, niin ei sitä saa pysäytettyä … minä yri-

tin sitä niin voimakkaasti kyllä monta vuotta sitä kaikennäköistä rajoittamista 

ja kaikennäköistä kaikkea muuta. Että sehän on hirveän raskasta aikaa sem-
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moinenkin. … minä en ole mitään asiaa, minä sanon, että minä en ole mitään 

asiaa yrittänyt elämässäni niin tosissani kuin olla kohtuukäyttäjä. Minä panin 

kaikki voimavarani siihen…  

Tieto tällaisen vaiston olemassaolosta on tärkeä ennaltaehkäisevälle päihdetyölle. 

Usein ajatellaan, että päihderiippuvainen on itse tavoittamattomissa ongelmansa 

kanssa, mutta tämän aineiston äidit antavat ymmärtää muuta.  

Lilja: …Minä muistan minä soitin eka kerran AA auttavaan puhelimeen. Ja 

minulle kävi sitten niin, että siellä sitten kyllä juttelin, mutta sitten se unohtui 

ja sitten oikeastaan kaikki minun kaverit ja sitten myöskin puoliso, niin hyvin 

pitkään meni siinä, että minä en ollut tarpeeksi vahva kuitenkaan luottamaan 

jotenkin siihen omaan arvioon vaan minulle kaikki muut ihmiset sanoivat, et-

tä ei sinulla ole alkoholiongelmaa. (muut äidit myöntelevät) Että sinulla on 

työ, ja sinulla on ... että sinähän hoidat, että sinähän urheiletkin ja tuota. 

Vaikka sekin sitten koko ajan, sen nyt kun katsoo niin sen näkee sen prosessin, 

että se väheni koko ajan se muu osa-alue sieltä elämästä…  

Myös isoäitien aineistossa nousee esiin kohtia, joiden mukaan osalla äideistä on 

vahva kokemus itsestä jotenkin erilaisena jo ennen varsinaisen riippuvuuden ke-

hittymistä. Heidän tavoissaan toimia on ollut piirteitä, joka on ajanut heitä vää-

jäämättä kohden addiktia käyttäytymismallia. 43  He ovat jopa pitäneet itseään 

hulluina tai mielenvikaisina ja kuvaavat sitä suunnatonta helpottuneisuuden ko-

kemusta, mikä on syntynyt siitä, kun heille vihdoin joku on kertonut myöhem-

mässä elämän vaiheessa alkoholismista ja alkoholin osuudesta heidän elämänsä 

kaoottisuuteen. Myös kokemus siitä, että jää kiinni aineeseen heti ensimmäisestä 

käyttökerrasta nousee esille. Aine on lähtenyt vääjäämättä viemään jo hyvin nuo-

rena ilman, että muita vaihtoehtoja olisi ollut. Se on tuonut turvattomuutta ja ky-

vyttömyyttä selviytyä tavallisista arjen tilanteista nuoren tytön elämään. Myös 

jonkinlainen kyvyttömyys oivaltaa ja tulkita oman elämän kaoottisuutta johtuvak-

si riippuvuuskäyttäytymisestä heijastuu kertomuksista.  

                                                        
43Rauha: Olin seitsemäntoista … minulle tarjottiin itse tehtyä kaakaolikööriä. Se oli sota-aikaa, eikä 
makeaa ollut tarjolla oikein missään. Likööri oli valtavan hyvänmakuista, humahdin autuaalliseen 
tunteeseen. En tietenkään ryhtynyt heti juomaan kaksin käsin, humaltumiset jäivät sillä erää siihen. … 
Aloin seurustella, mies oli kanssani samanikäinen ja käytti kyllä alkoholia. Join silloin tällöin, ja joka 
kerta humalahakuisesti. Halusin kivan olon. Kolmikymppisenä asiat alkoivat vyöryä kohti alkoholis-
mia. … Krapularyypyt olivat olleet hyvän aikaa arkea. Join nyt vain saadakseni itseni humalaan, en 
mihinkään voittoon tai tappioon. Join ja häpesin itseäni. (Loiri-Seppä 2010: 18, 20). 
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Ruusu: …Että silloin kun minä tuota ihan ensimmäisen kerran … (huoka-

us) … tavallaan niin kuin sain tuommoisen oikein kunnon romahduksen kun 

lapset oli otettu huostaan ja kaikkea muuta tämmöistä kivaa …. Niin tuota 

silloin minulle tuli semmoinen, että ei minulla niin kuin mitään merkitystä 

enää tässä maailmassa ole, ... että ihan yhtä hyvin minä voin tästä lähteä. Ja 

niin minä sitten otin kaikki lääkkeet mitä kaapissa on ja onneksi minut sitten 

löydettiin sen verran ajoissa että minua vietiin sairaalaan ja heräsin sitten 

siellä tyhjennyksen jälkeen. Ja sinne tuli sitten yksi vanki …, niin rupesi kiu-

saamaan minua, että oliko alkoholilla osuutta tähän? No minä heitin sitä 

tyynyllä ja vaikka millä, että häivy perkele kun minä tässä teen kuolemaa ja 

sinä kysyt tuommoisia! Se oli itsepintainen kundi (naurahtaen). … Mutta sit-

ten se sanoi sen, joka tiputti minut sängystä, ihan siis kuvainnollisesti. Että 

tiedätkö sinä muuten, että alkoholismi on sairaus? Minä melkein tipuin sän-

gystä! Jumalauta! Minä en olekaan hullu! Minä en olekaan hullu! Minä olen 

sairas! Minä olin pitänyt itseäni, minä olen hullu, minä en ole normaali, minä 

olen hullu! Kaikkien niiden temppujen kanssa, mitä minä olin elämässäni 

tehnyt. Että minä en tajunnut, että viina liittyy tähän. En millään lailla.  

6.3 Alkoholismin eteneminen 

Mitä meille kertovat alkoholismista, juomisen hallinnan menettämisestä ja sairau-

den etenemisestä seuraavat äidin kokemukset? 

Kaisla: Ei mennyt kauaakaan lapseni syntymän jälkeen kun jo poltteli pääs-

tä ”iltalomille”, ”luomaan sosiaalisia suhteita” ja ”pitämään ystävyyssuhtei-

ta” kunnossa paikalliseen baariin. Ja voi sitä kauhun määrää mikä valtasi 

kun tajusi, ettei tästä enää noin vaan lähdetäkään enää yhtään minnekään. 

Nyt minulla oli vastuullani toinen ihminen. Pieni ihmisen alku, joka oli täysin 

riippuvainen minusta. Ja minä koin sen taakkana. Lapsi rajoitti elämääni 

omasta mielestäni ihan liikaa. Koin menettäväni jotain todella tärkeää kun en 

enää voinutkaan viettää viikonloppujani kantaravintolassa, tutussa ja turval-

lisessa ryyppyporukassa, niin kuin aiemmin. Toisen lapsen syntymän myötä 

ongelmat eivät suinkaan poistuneet vaan kasvoivat entisestään. Jatkoin sitä 

mallia, jota olin toteuttanut siihenkin asti. Kolmas lapseni syntyi ja edelleen 

pullon henki piti minua otteessaan ... juomisesta luopuminen ei tullut kysy-

mykseenkään. 
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Vuosia on jo kulunut siitä, kun äiti ensi kerran hahmotti jonkin olevan vialla, 

mutta pallo lähti vyörymään, eikä sitä saanut pysäytettyä. Koko elämä on voima-

varojen valjastamista kohtuukäytön opetteluun. Eli sairaus etenee, se alkaa ensi 

ryypystä ja alkaa kehittyä. Joillekin se kehittyy nopeammin, toisille hitaammin, 

mutta olennaista on, ettei kyse ole mistään vähäisestä tai ohimenevästä murheesta, 

vaan äitien elämää vuosien ajan leimaavasta, etenevästä sairaudesta. (Vrt. Koski-

Jännes ym. 2000: 43–45).  

Kirsikka: … mielestäni minun kehitys alkoholistiksi on aika tyypillinen nai-

sen kehittyminen alkoholistiksi. Minä olen ollut kauhean alkoholikielteinen 

nuorena, sitten minä olen ottanut ensimmäisen huikan 18-vuotiaana. Ei läh-

tenyt siitä heti, mutta sitten kun piti ruveta ottamaan vastuuta, niin sitten niin 

kuin ikään kuin varkain. … alkoholismiin siirtyminen, minä tiedän sen että 

milloin se tapahtui. Se tapahtui silloin, kun minä opin ottamaan tuon krapu-

laryypyn. … minä olin edellisenä iltana juonut. Ja minulla oli kamala krapu-

la silloin aamulla. … Niin kaveri tuli töissä, niin sillä oli tuommoinen finger-

porillinen raakaa votkaa 60 % siinä ja sano että nenästä kiinni ja tämä si-

sään. Ja niin minä tein työtä käskettyä ja minä muistan ikuisesti sen semmoi-

sen ihanan lämpöaallon joka meni koko kropan läpi niin kuin kaikki rentoutui, 

eikä mitään ongelmaa lähteä juhliin. Näin se toimii. Kun se fysiikka niin kuin 

vaati sitä, osasi jo vaatia… siitä jäi malli, että näin poistetaan krapula.  

Kiellon kuvaukset liittyvät osaksi dialogia. Kiellon merkitys juovalle alkoholistil-

le käytännössä tulee hyvin esiin äitien kerronnassa. Kiellon avulla annetaan itselle 

lupa juoda, unohtaa sekä etsitään itselle paikkaa muiden juovien joukosta niin, 

että aseman voi määrittää vielä itse alkoholistille annetun määritelmän ylä- ja 

ulkopuolelle. Tähän antavat mahdollisuuden ympärille etsityt ymmärtävät ja sa-

malla tavoin ajattelevat ihmissuhteet. Alkoholismiin liittyvä sosiaalisen riippu-

vuuden merkitys tulee äitien äänellä kuvatuksi. 

Kaisla: Vietin uskomattoman paljon aikaa ja energiaa siihen, että sain hom-

mattua lapselleni lastenhoitajan viikonlopuiksi ... itse piti päästä menemään ... 

rentoutumaan ja ´nollaamaan välimuisti´ että jaksaa taas olla äiti. Olin koti-

äiti, neljän seinän sisälle vangittuna kolmen lapsen kanssa, jolla ei ollut sosi-

aalisia suhteita ... muualla kuin baareissa. Sieltä löytyivät ne ihmiset, jotka 

ymmärsivät, tukivat ja säälivät. Joka kerta kun hylkäsin lapseni jonkun toisen 

ihmisen hoiviin, tiesin toimivani väärin. Pohjimmiltani en olisi halunnut läh-

teä baarikierrokselle, pois lasteni luota juomaan päätäni sekaisin, mutta 
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muuhun en kyennyt. Henkinen hätä, syyllisyys ja häpeä saivat viinan virtaa-

maan vielä voimakkaammin. Alkoholi antoi sen hetken helpotuksen jota tar-

vitsin. Ei tarvinnut tuntea mitään. Ei kantaa vastuuta kenestäkään tai mistään. 

Sai vain sukeltaa turtumuksen ihanaan olotilaan, kun mikään ei tunnu enää 

miltään. Sai vain unohtaa. 

Ei jaksa olla äiti, ellei saa välillä nollata välimuistia. Äiti kokee olevansa vangit-

tuna äidin rooliinsa ja kaipuu kantaravintolan tuttuun, turvalliseen, ymmärtävään, 

tukevaan ja säälivään ryyppyporukaan on kova. Tarinasta välittyy lapsensa usein 

jättävän, poissaolevan äidin ääni. Ryyppyporukasta voi kuvitella kaikuvan niiden 

keskustelujen sävyn, joissa torjutaan tämän porukan tiiviin yhteishengen kyseen-

alaistavat ulkopuoliset äänet ja kyseenalaistamatta hyväksyvät äidin valinnat. 

Tietyt puitteet, kuten työpaikka, koulutus ja vaikkapa urheiluharrastus, tar-

joavat alkoholistille mahdollisuuden selittää omaa juomistaan hallitummaksi kuin 

se on. ”Kun vielä hallitsen elämässäni tätä aluetta, että olen säilyttänyt työpaikka-

ni, niin kai nyt kykenen hallitsemaan juomiseni”. Tai ”kun kerran olen kyennyt 

hankkimaan itselleni näin hyvän koulutuksen, niin en kai ole niin tyhmä tai taita-

maton, etten saisi juomistani hallintaan.” Työpaikka voi toimia myös alkoholis-

min etenemisen mahdollistajana, kuten käy ilmi esimerkistä. Asetamme odotuksia 

ja kohdistamme asenteita alkoholismiin sairautena ja juomisen hallinnan mene-

tykseen ilmiönä täysin erilaisista yhteiskunnallisen pystyvyyden ja kyvykkyyden 

näkökulmista kuin on yleensäkään mahdollista tai järkevää. Niiden taakse juomi-

nen on kuitenkin helppo piilottaa eli ns. kiellon kulisseina ja näin sairauden ete-

nemisen suojamuureina nämä puitteet toimivat loistavasti. 

Lilja: … Ja sitten minä taas palasin siihen kuvitelmaan, että okei minä olen, 

minulla on ongelmia näitten kanssa, mutta ei minun tarvitse tätä alkoholin 

juontia lopettaa, että minä saan sen hallintaan. Että kun kuitenkin minulla on 

nämä niin sanotusti jotkut puitteet tässä ympärillä. Niihin oli niin helppo, kun 

on koulutusta ja on työpaikka niin oli hirveän helppo … sillä puolustaa sitä 

jotenkin…  

Orvokki: Ja kun minulle sanottiin, että kyllähän sinulla hyvin menee. Sinulla 

on työpaikka, sinulla on lapset hyvät, te pääsette matkustamaan, sinulla on 

kaikki, siihen aikaan ei kerrottu.  

Alkoholismin edetessä suhteet alkavat yhä keskeisemmin ohjautua alkoholion-

gelman kautta ja nainen hakeutuu seuraan, jossa alkoholia käytetään samalla ta-

voin. Eroja siinä, missä juodaan, voidaan havaita naisten iän mukaan. Vanhemmat 



 107

naiset juovat kotonaan ja nuoremmat naiset erilaisissa ryyppyporukoissa, joita 

hallitsevat miehet. Naisen huolehtivuus eli uusintamistehtävä ottaa tällöin usein 

kohteekseen porukan miehet. Suhteita leimaa pinnallisuus ja tarkoituksettomuus 

ja seurauksena on usein vieraantumisen tunteita. Tätä tyhjiötä täytetään edelleen 

lisääntyvällä juomisella. (Hyttinen 1990: 67). Äitien tarinoissa on nähtävissä 

myös alkoholismin luonne hitaasti ja kokonaisvaltaisesti voimavarat kuluttavana 

sairautena. Äidit, joille alkoholismi on kehittynyt hyvin nuorena, kuvaavat saira-

utta myös hyvin monella tavoin keskeisiin elämän osaamisalueisiin ja taitoihin 

negatiivisella tavalla vaikuttavana. Tämä tuo äitien kerrontaan selkeitä avutto-

muuden ja elämänhallinnan menettämisen kokemuksia useilla elämänalueilla. 

Kanerva: …minä olin varautunut, että juon niin kauan kun kuolen, jotta. Ihan 

siis sillä lailla, että annan mennä vaan. Että joskus aina sitten äiti todella 

niin päästi sisään nukkumaan kun olin niin väsynyt. Siinä sitten alkoivat ri-

koksen tiet. Sitten niitä lapsia tuli, ne otettiin pois ne lapset sitten, en minä 

niitä kyennyt hoitamaan. Hoitamaan mitenkään ja. Vankilareissut tuli siihen 

ja. (äiti puhuu hiljaisella äänellä, huokaillen) Ja tuota kaikennäköistä täm-

möistä. Elämä pyöritti semmoisen kymmenen vuotta. 

Äitien dialogista tulee hyvin esille alkoholismi monitahoisena, myös ihmisen 

sosiaalisiin suhteisiin ja hyvinvointiin vaikuttavana sairautena. Äidit kuvaavat sitä, 

miten riippuvuus alkaa hallita heidän tapaansa valita sosiaalisia suhteita sen mu-

kaan, että he itse voivat vielä kuvitella asioiden olevan kunnossa. Tässä tulee esiin 

juovan alkoholistin ylpeys ja usko siihen, että hän kykenee kontrolloimaan itseään 

ja tällöin hän on valmis vaihtamaa myös ystäväpiiriään saadakseen jatkaa juomis-

taan (Denzin 1987: 20, 126–127). Keskustelussa äidit kuvaavat hyvin sitä, millä 

tavoin ovat tiedostaneet oman alkoholisminsa etenemisen vertaamalla omaa juo-

mistaan muiden juomiseen. Jälleen tulee esille se, että kiellosta huolimatta jossain 

sisimmässään äideillä on olemassa subjektiivinen tieto siitä, että kaikki ei ole 

kunnossa, koska tarve vertailuun on olemassa. 

TARINANKERRONNALLINEN TAPAHTUMA: 

KERROTTU TAPAHTUMA: Kielo: Ja varmaan itsekin tuijotti niihin määriin 

pitkään, että enhän minä, että eihän minulla semmoisia putkia ole kuin joilla-

kin. Niin, no niinhän minä varmaan sitten itse ainakin tukeuduin pitkään, että 

minä voin vielä juoda ihan hyvin, kun en minä vedä semmoisia putkia. 

ESIMERKKI SISÄLLYTTÄÄ TOISEN ÄIDIN OSALLISTUMAAN: 
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Kaisla: Niin että en minä juo kahta viikkoa yhteen soittoon. 

Kielo: Niin, niin, että minä juon ehkä viikonlopun tai…  

OSALLISTUVA ESIMERKKI: Kaisla: Ja yleensäkin se kuva, mikä alkoholis-

tista oli, niin kyllähän se oli jotain muuta, mitä se on tänä päivänä. Että ne-

hän oli just näitä rannan jätkiä ja Kassialmoja ja tämmöisiä. Niin semmoinen 

oli alkoholisti. Ja sitten kun kaikki kaverit oli sitä mieltä, että ei sinulla ole 

mitään ongelmaa ja näin…. 

Kielo: Ja sitten minä vertasin, että en minä juo niin paljon kuin tuo.  

Kaisla: Niin, nimenomaan.  

Kielo: Mutta sitten huomasin, että ne vertailun kohteet alkoivat olla jo aika 

tuolla (naurua) ... ojassa. 

Kaisla: Joo minä kanssa huomasin tuon justiinsa, että minä vertasin, että en-

sinnäkin, että mihin baariin tai kapakkaan minä lähden. Että tuota onko siel-

lä minkälaisia ihmisiä. Että oli pakko mennä johonkin semmoiseen paikkaan, 

että siellä on ainakin yksi ihminen, jolla menee huonommin kuin minulla. Et-

tä minä aina pystyin sanomaan, että ei minulla mene noin huonosti, tuo käyt-

tää lääkkeitäkin vielä. Minä vain juon. Minullahan ei mene huonostikaan, et-

tä minun ei tarvitse sekoittaa viinaa ja pillereitä kun minulle riittää ihan viina.  

ÄITI TUNNUSTATUU ITSE HUONOMMIN MENNEIDEN JOUKKOON 

KUULUNEEKSI: Kielo: Minulle kyllä ei sitten riittänyt enää kohta nekään 

kuin pelkkä viina. Sitten sitä alkoikin olla jo vaikea löytää sitä, että kuka äiti-

ihminen vielä enempi juo, kun alkoi tulla niitä lääkkeitä... 

Lääkkeet ovat mahdollisesti ainoa apu, jota alkoholistiäidille tarjotaan. Mäntysaa-

ri (2007: 122) puhuu kasvaneesta sekakäytön ongelmasta ja vertaa tilannetta asia-

kaskunnassa tapahtuneeseen muutokseen. 1980-luvulla asiakkaat olivat ns. vain 

juoppoja, mutta nyt sekakäyttö on niin yleistä, että seasta on ns. vanhoja kunnon 

juoppoja vaikea löytää. Sekakäyttöongelmaan viittaa tutkimuksessaan myös Kau-

konen (2000: 194). Lääkkeillä on siis yritetty hoitaa päihdeongelmaa siinä ilmei-

sesti onnistumatta. Laine (2010: 49–51) kuvaa tilannetta päihdepsykiatrin näkö-

kulmasta, joka työssään kohtaa yhä enemmän lääkkeiden väärinkäyttäjiä. Tilan-

netta kuvaa Orvokki, jolla riippuvuus on kehittynyt myös lääkkeisiin. 
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Orvokki: Ja minulla on tuttavia. Sitä ihminen löytää niitä ihmisiä, jotka saa 

niitä lääkkeitä. Hyvin, lääkäreitä on, joilla on sama ongelma. Sitä puhutaan 

jostain muusta, maksanvalkaisemisviikoista ja kaikesta. 

Hyttinen (1990: 74) näkee naisten alkoholiongelmien hoitamisen mielenterveys-

ongelmina ja näin lääkkeillä yhdeksi syyksi siihen, että naiset ovat miehiä use-

ammin sekä alkoholin että lääkkeiden väärinkäyttäjiä. Tähän tilanteeseen on joh-

tanut se, että nainen ei mielellään hae suoraan apua alkoholiongelmaansa, vaan 

verhoaa sen useimmiten juuri mielenterveysongelmien taakse. Seuraavan esimer-

kin lääkeriippuvainen äiti tuo hyvin esiin riippuvuuteen liittyvää ahdistuneisuuden 

kokemusta. Jos riippuvainen ei apua hakiessaan tuo esiin päihteidenkäyttöään 

millään tavoin, vaan puheeksi nousee ainoastaan tämänkaltainen ahdistus, voi 

hyvin kuvitella, kuinka helposti avun yhtenä muotona esiin nousevat mieliala-

lääkkeet.  

Orvokki: ... minä niin kuin join sitten kotona enemmän sitä kaljaa ja minä 

olin jotenkin varmaan semmoinen ahdistunut enempi. Että kun puhutaan syyl-

lisyydestä lasten syyllä, että on syyllisyydessä, niin minä en niin hirveästi ole 

tuntenut sitä. Minä olen ajatellut ihan sen järkiperäisesti näin että ... kun mi-

nulla on ollut tämä näin, niin minä olen paennut sitä omaa itseeni, koska mi-

nua ahdisti niin hirveästi. Ja se, että minä olin, asuin lasten kanssa ja hoidin 

niitä. Ja minä en uskaltanut kenellekään kuinka, minä puhuin, että joskus, et-

tä kun minä en pääse paljon mihinkään ja, minulle sanotaan että lähde ulos 

kävelemään ja tällä viisiin. Ja totuus oli se että kun minua ahdisti kaikki. Ja 

sitten siihen tuli kanssa tietysti perhejuttuja ja siihen aikaan ei ollut semmoi-

sia ... autettiin perheitä, ei ollut sitä. … Että se oli kun ei uskaltanut oikeas-

taan mitään. … mutta minä niin kuin itse tunsin sen, tunsin sen, että se ilo oli 

elämästä pois. Semmoinen ilo. Ja ainut semmoinen ilo oli sitten kun oli jos-

sain ja sai iloita ilman mitään niin kuin mömmöjä, olla niin kuin lasten iloa 

ja nuorten iloa. 

6.4 Juomisen himo ja pakko 

Se, miten tämä kokemus tuli esiin äitien minä-puheessa, tuotiin esiin jo aiemmin 

esiteltäessä kuunteluun ohjaavaa analyysia luvussa 4.4.3. Juominen ei ole enää 

juhlaa. Se on fyysinen pakko, joka ajaa ihmisen hulluuden partaalle ja järjettömiin 

ja häpeää tuottaviin tekoihin, mikä tuo kuolemanpelon ja neuvottomuuden myös 

alkoholistin läheisten elämään.  
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Lilja: …minä menin nukkumaan ja aina kun minä heräsin yöllä, jos minulla 

sattui tämä oikein pahasti ryyppy jäämään päälle … heräsin yöllä kauheaan 

semmoiseen niin, ensimmäinen ajatus oli vaan minulla ainakin päässä, että 

viinaa. Äkkiä jostain viinaa. No minä koitin hiipiä hiljaa, ettei isäntä huomaa, 

eikä lapset herää sinne alakertaan juomaan sitten yleensä pullon suusta jota-

kin rommia tai jotakin muuta sieltä näin. Niin yksi kaunis päivä minä sinne 

hiivin (naurahdus) niin sinne oli kuulkaa ilmaantunut hirveät turvalaitteet ja 

kauhea munalukko (muiden epäuskoista naurua), sinne meidän kella-

rinoveen … Isäntä oli pannut sen minulta lukkoon … Ja sitten myöhemmin 

minä olen tajunnut … se oli niin hädissään. Se pelkäsi, että minä juon hengil-

tä itseni tai jotakin. Se oli niin hädissään, että se ei tiennyt mitä se tekee.  

Hetkessä on vain alkoholisti ja alkoholi tai tuo kaiken muun mielestä karkottava 

juomisen himo, joka vie toimintakyvyn. Tilaa voi verrata sairauskohtaukseen, 

jonka aikana kontaktin saaminen alkoholistiin on todella vaikeaa.44 Juomista yri-

tetään yhä kieltää ja peittää esimerkiksi salaa juomalla, vaikka sen seuraukset ovat 

jo edenneet hyvin pitkälle ja ovat selvinä nähtävissä. Huomionarvoista on se, että 

juomisen himo tai juominen ratkaisuvaihtoehtona palaa usein ajatuksiin vielä 

pitkään raitistumisen jälkeen ja nämä tuska- ja tunnetilat voivat olla todella vai-

keita kestää ja vaativat mahdollisuutta käsittelyyn. Tällaisiin kokemuksiin löytyy 

viittauksia myös isoäitien kertomuksista. Tämä tulisi ottaa huomioon, kun alkoho-

listeille suunnattua hoitoa ja kuntoutusta suunnitellaan.  

Kielo: Joo ... voi että kyllä minäkin muistan, kun minä olen pyöräillyt niin 

kuin hullu, että minä väsyisin niin väsyneeksi, että minä en varmasti ala juo-

maan, että menee ohi se ... että kun minä haluan päästä ryyppäämään. Minä 

olen pyöräillyt aivan niin kuin että hyvä ettei oksennus tule. ... Ja sitten muis-

tan, että minä olen suihkussa kotona, on tietenkin ahdistanut ... se on ollut jo 

aikaa kun minä olen vähän enempi hakenut apua, mutta se on vaan edelleen 

tuntunut siis, että minun pitää saada juoda. Niin minulla on niin paljon tehnyt 

mieli viinaa, että minä olen mennyt sinne suihkuun, ettei minun lapsi näe ja 

                                                        
44Rauha: Kun tauti on pahimmillaan, se voittaa kaiken. Viinanhimoinen ihminen kykenee kuinka 
hirveisiin tekoihin tahansa. Niistä voi lukea joka päivä iltapäivälehdistä. Viinanhimossa ihmisen 
jokainen säie ja solu huutaa viinaa. Ja siksi on käsittämätön hetki, kun viinanhimo otetaan ihmiseltä 
pois. Kun johonkin on ollut hirvittävän tuskaisesti koukussa, ja yhtäkkiä ei enää ole. Jos se ei ole armo 
ja ihme, mikä sitten. … Minun hauraaseen raittiuteeni tuli vartioimaton hetki. Se on vaarallinen 
jokaiselle alkoholistille raitistumisen alkuvaiheessa. Sille ei ole mitään loogista syytä, ei se synny 
ilosta, eikä se tarvitse surua tai juhlaa. Se on vain yhtäkkinen, puhdas juomisen halu, johon olisi 
osattava varautua. (Loiri-Seppä 2010: 22–23). 
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hakannut päätä hulluna sinne seinään (matkii puhuessaan), että helpottaisi se 

olo.  

Ruusu: …niin ja jännä, että se pitää otteessaan vaikka on raittiina tai kuiva-

na. Niin silti se viina pitää otteessaan koko ajan tavallaan. … Juu, juu, juu. 

Että se on aina semmoisena uhkakuvana siellä takana. Pelkona, että jos minä 

nyt rupean juomaan, niin sitten. Mutta jostain ihme syystä sekin levy on vaih-

tunut, että helpotukseksi, että minun ei enää tarvi. Tuli mitä tuli niin minun ei 

enää tarvi (naurahtaen). Ei suureen riemuun eikä suureen suruun, niin ei tar-

vi. Se on kyllä taas toisaalta niin kuin helpottanut, että se ei näyttele niin kuin 

enää mitään osaa. 

Yksi isoäideistä (Kirsikka) selvisi retkahtamatta löydettyään alkoholistien aikuis-

ten lasten ryhmän ja päästyään käsittelemään lapsuuttaan tätä kautta. Tämän tär-

keys nousee esiin myös mietittäessä nuorempien äitien kuvauksia omista juomi-

sen hallinnan menetyksen kokemuksistaan ja heidän lastensa paikasta suhteessa 

näihin. Kuvitelkaa äiti istumassa keittiön lattialle valuttamaan viinan tippoja tyh-

jistä pulloista mukiin ja lapsi katsomaan ja yrittämään saada kontaktia äitiin (Lil-

jan kuvaus luvussa 4.4). Tämä on myös se tila, jossa alkoholisti on valmis teke-

mään lähestulkoon mitä hyvänsä viinaa saadakseen kaiken muun jäädessä taka-

alalle.  

Kanerva: Kyllä minä niin kovan koulun kävin silloin sen viinan kanssa. Ja se 

on turha niin kuin sanoa ensinnäkin, että ihminen pystyy ... että se on heittiö 

semmoinen ihminen, ei se ole heittiö, kun se joka solu huutaa sitä viinaa, se 

huutaa niin kovasti että sitä on pakko saada. Sillä sitä aina sitten rikoksiinkin 

syyllistyi, kun ei ollut rahaa viinaa ostaa... Juottihan ne tietysti äijätkin, mut-

ta ne aina omat veronsa vaativat sitten tuolla … mutta kyllä tuota ei sellaista 

alkoholistinaista ole, joka ei joudu tuota hyväksikäytetyksi jos viinaa anne-

taan niin varmasti joutuu. Ja semmoiset kiemurat ne pitkään ne pyörittää 

mieltä sitten, on pyörittänyt, häpeän tunnetta ja vaikka mitä ne on tuonut. 

Näin äiti käytöksellään rikkoo ihmissuhteitaan ja toimii usein hyvin itsekkäästi 

pyrkiessään tyydyttämään juomisen himonsa, kuten äiti kuvaa reaktiotaan mie-

hensä kellarinlukitsemiseen: …ja minähän otin hirveät pultit siitä silloin tietenkin, 

kun minä olin aivan kännissä … hain kahdeksan puolen litran pulloa siideriä ja 

tempasin ihan vaan kostoksi niin kuin vittuillakseni... Tästä hetkestä voisi konk-

reettisesti puhua olemisen tapana, jossa ihminen sijoittaa alkoholin itsensä ja maa-

ilman väliin (Denzin 1987: 130). Denzinin korostaessa tunne-elämää konkreetti-



 112

sessa juomisen pakossa korostuu myös puhtaasti alkoholismin fyysinen puoli, 

alkoholin kemiallinen ote ihmisen kehosta.  

Kielo: Minulla oli se, että jos minä sitten sain vaikka sen yhden pullon kaljaa 

jo käteen, niin sen jälkeen minulla unohtui kaikki kotityöt. Minä en pystynyt 

tekemään enää mitään. Se oli pelkkää sitä juomista. Ehkä siinä vähän jos vie-

lä ei ollut heti tullut lapsenvahti, niin jotenkin siinä sivussa se lapsi meni, 

mutta niin kuin…  

6.5 Kokemus omasta persoonallisuudesta muuttuu 

Alkoholismi on tunne-elämän ja itsetunnon, itsetuntemuksen sairaus. Alkoholistin 

päivittäiseen elämään kuuluvat negatiiviset, kivuliaat tunteet, tunnekokemukset 

sekä tunnesuhteet muihin ihmisiin. Alkoholi turruttaa kykyä tuntea ja tunteet suo-

dattuvat aina alkoholin luoman väliaikaisen tietoisuuden kautta. Vaikutelma, jon-

ka muut alkoholistista saavat, on alkoholin vääristämä. Alkoholistin sisäinen mi-

nuus on aina ns. hieman eri kurssissa siitä minästä, minkä muut havaitsevat ul-

koapäin. Omia sisäisiä tunteitaan ei voi myöskään jakaa toisten kanssa, koska 

tunteet ovat alkoholin välittämiä tai alkoholistisesti välittyneitä tunteita. Tunne-

elämään, itsetuntoon ja itsetuntemukseen liittyvät vahvasti myös alkoholistin 

kokemukset alkoholin vaikutuksista hänen kehoonsa, elimistöönsä, jotka ovat 

tunnetasolla hyvin voimakkaat. Denzin kuvaa alkoholismin ihmisen minuuden 

kahtia jakavaksi sairaudeksi tai sairauden kaltaiseksi tilaksi, jossa minuus on an-

sassa addiktiivisen juomisen tuottamissa ja ylläpitämissä negatiivissa tunnekoke-

muksissa, joita yritetään paeta ja peittää hakemalla apua niitä tuottavasta päihtees-

tä. Alkoholisti kokee asioita ensisijaisesti sen muuttuvan väliaikaisen tietoisuuden 

kautta, jonka alkoholi tuottaa. Ajatus- ja tunneprosessit ovat aina alkoholin käytön 

mukaan joko ali- tai yliteholla. Alkoholin avulla alkoholisti myös eristää itsensä 

muista, pakenee sisäiseen maailmaansa ja unelmiinsa. Juomalla alkoholisti muut-

taa suhdetta itseensä, muihin, aikaan ja ajankulkuun. (Denzin 1987: 11, 20, 111, 

113, 120–122). 

Kanerva: Se (viina) on kova isäntä. On se niin kova isäntä, että se määrää 

kaiken. Siinä ei niin kuin, vaikka järki puhuu toista ja tietää, että toisin pitäisi 

tehdä niin kyllä se viina on niin kova herra, että kyllä se kuljettaa matkassaan. 

Siitä et eroon pääse, se kuljettaa vaikka mihin ja teetättää vaikka mitä. ... ja 

sitten ihminen menee semmoiseen tilaan, että se ei uskalla enää tietä ylittää 

jos ei sitä viinaryyppyä ole, niin tuntuu että kaikki ... kuuluu harhoja ja näkee 
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harhoja ja tuntuu että autot tulee päälle ja se vaatii se elimistö sen viinaryy-

pyn, jotta uskallat tien ylittää. Ja sitten kun saat sen ryypyn ja vähän sitä 

krapulaa pois niin sitten omistaa koko maailman, uskaltaa tien yli mennä 

mistä kohdin vaan eikä korvat kuule ääniä, eikä silmät näe pikku ukkoja. … 

että ei se, kyllä se menee kaikessa niin kuin ylitse muiden se menee … Ihmi-

nen ei ymmärrä oikein mitään muuta, kun sen vaan että viinaa, viinaa, viinaa 

pitää vaan saada. … Kaikki pyöri viinan ympärillä. Että ihan totaalisesti. Et-

tä ei mitään muuta ei siihen mahtunut kuin se viina. Ja sitten, selviytymis-

paikkaa ei ollut tiedossa minkään näköistä, että sitä niin kuin oli usko ja eli 

siihen malliin että tästä ei ikinä selviydy muuta kuin hautuumaan kautta. 

Juomisen lisääntyessä nainen kohtaa kysymyksen poikkeavuuden merkityksestä 

elämässään. Hän joutuu miettimään muiden tapaa reagoida häneen. Hän tiedostaa, 

millainen kuva hänestä muiden mielessä syntyy ja myös hänen oma identiteettinsä 

alkaa muuttua. Juominen lisääntyy myös hyvin salakavalasti, huomaamatta ja 

vaikka nainen huomaisi ylittävänsä uusia rajoja, hän saattaa kieltäytyä miettimäs-

tä asiaa. 45 Naisen tajunta kuitenkin työstää tunnetasolla uutta minäkuvaa. Nainen 

käy sekä ulkoista että sisäistä neuvottelua suhteessa poikkeavaan suuntaan kehit-

tyvään juomiseensa. Myös sisäisen ja ulkoisen kontrollin välillä on jatkuva vuo-

rovaikutus, neuvottelutilanne. Kun juomisen hallinnan menetys johtaa myös julki-

seen kasvojen menetykseen, ongelma muuttuu yhteisöllisesti havaituksi ja nainen 

leimautuu poikkeavaksi. Tällöin yksilön usko siihen, että hän kykenisi hallitse-

maan juomistaan, vähenee ja pelko riippuvuuden kehittymisestä kasvaa. (Holmila 

1992: 85–87). 

Nämä asiat tulevat esille myös äitien käymässä dialogissa. Kun äidit pysähty-

vät muistelemaan menneisyyttään ja juomistaan, he liittävät alkoholismiin syvän 

häpeän, syyllisyyden, hämmennyksen, jopa hädän ja kauhun tunteen siitä, että 

sairaus jollakin tapaa vieraannuttaa ihmisen itsestään ja jakaa minuuden kahtia. 

Ajallisesti äidit kokevat kaiken hallitsemattomana, painajaismaisena ja päättymät-

tömänä, jonakin, minkä jatkumista heillä ei itsellään ole voimavaroja pysäyttää. 

Pelkästään jo se, että elämä alkaa ajallisesti määrittyä juomisen mukaan muuta-

man päivän kestäviin juomajaksoihin, niitä seuraaviin krapulavaiheisiin, muuta-

man päivän parempiin vaiheisiin ja taas muutaman päivän vaiheisiin, joissa voi jo 

                                                        
45Rauha: Humala ei enää ollut yhtä ihanaa kuin ennen, mutta krapulat olivat täysin kestämättömiä. 
Niitä oli lääkittävä viinalla ja siksi juominen jatkui ja paheni. … Koin fyysistä kauhua, epätodellisia 
hirvittäviä pelkotiloja. Ihminen joka ei olisi alkoholisti, olisi saman tien ymmärtänyt lopettaa juomisen. 
Alkoholisti ei lopettanut, vaikka tiesi, että viinasta tämä johtuu. (Loiri-Seppä 2010: 19). 
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ennakoida juomisen taas lähestyvän rytmittää alkoholistin elämän aivan erilaisek-

si kuin ns. normaalin elämänrytmin. Alkoholi toisin sanoen määrittää alkoholistin 

ajankulkua. 

Negatiivisten tunteiden hallitsevuus on suistanut psyykkisen tasapainon rai-

teiltaan puhumattakaan siitä, millä tavoin juominen on eristänyt alkoholistin lä-

heisistään ja muista sosiaalisista suhteista. Alkoholistiäidin ääni on hyvin yksinäi-

sen ja hädissään olevan äidin ääni, eikä äiti itse edes tunnista omaa ääntään enää 

omakseen, koska kokemus oman minuuden muutoksesta, persoonan jakautumi-

sesta kahdeksi on niin vahva. Voimme löytää äitien dialogista vahvasti värittynyt-

tä minä-puhetta, joka kertoo yhteisesti jaetusta kokemuksesta liittyen persoonalli-

suuden, minuuden muutokseen ja kokemukseen prosessin hallitsemattomuudesta 

juomisen seurauksena.  

Lilja: …minulla ainakin jopa semmoinen kauhu, että … kun ei kerta kaikki-

aan ymmärrä mistään mitään…. Että ehkä sitten ei ymmärrä itseään, ettei 

tajua itseään ollenkaan… minulla oli ainakin on jotenkin semmoinen olo, 

että ihan niin kuin se olisi jotenkin kuitenkin minulle itsellenikin täysin vieras 

ihminen joka tekee näin. Että se niin kuin minä olisin aivan toisen ihmisen 

niin kuin ... 

Kaisla: Niin. Niin, niin. Ja vasten, ihan omaatuntoaan vasten toimii. Ihan täy-

sin, että kun tiedät varsin hyvin mikä sinulle on oikein. Että kuinka tässä on 

oikein, näin tehdään oikein, niin silti minä menen ja teen näin. Silti minä teen 

väärin. Vastoin omaatuntoani. Ihan täysin vastoin sitä, mihin minä uskon ja 

mikä on oikein ja minkä minä tiedän että on moraalisesti oikein, äitinä oikein, 

naisena ja ihmisenä oikein. Ja silti minä teen jotain ihan päinvastoin. Se on 

aivan hirveä se tunne. Ei sitä pysty selittämään. Että se on niin kauhea, sem-

moinen. Hirveä hätä ja kauhu.  

Kielo: Siinäkin on se häpeä... tai se, että minä olen niin vitun huono ihminen.  

Kaisla: Niin tulee, se tulee se hirveä olo, että minä olen niin kauhean huono, 

että minä en tätäkään pysty tekemään oikein. Että ne kaikki tulee siinä. Että, 

ensin tulee, ainakin minulla tulee ensin se kauhea se, se kauhu ja se, semmoi-

nen pelko on ihan liian pieni sana siihen, se on semmoista, semmoista mustaa, 

oikein semmoista pohjatonta, sille ei ole pohjaa, se vaan jatkuu ja jatkuu ja 

jatkuu. Ja sitten, sitten tullee se häpeä siitä, että ja just se hirviä itsensä mol-

laaminen, se että, voi vittu mikä luuseri, että sinä et tätäkään pysty tekemään 
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oikein. Että taas, sinä vasta teit ja sinä taas teit tämän uudestaan. Ja ihan hy-

vin tiedät, että näin ei tehdä. Että se on aivan hirveä se kierre mihin joutuu... 

Kielo: Se taas, se tunne tuli, taas, taas...  

Kaisla: Taas 

6.6 Pohjakokemukset 

Pohja. Äitien kertomuksista voi kuulla kokemuksen siitä, mitä on menettää ky-

kynsä itse hallita juomistaan, vajota pohjalle juomisen seurauksena. 

Kaisla: Aamulla äitini tuli käymään, koska vanhin lapseni oli soittanut hänel-

le. Lapset eivät kestäneet enää katsoa minua siinä kunnossa ja halusivat läh-

teä äitini mukaan. Äitini kanssa, totta kai, tapeltiin ja huudettiin puolin ja toi-

sin. Minä olin jo kerennyt aloittaa senkin päivän korjaamalla olotilaani 

oluella ja sisälläni tappeli jälleen kerran kaksi voimaa; toinen hoki miten 

hienoa on kun lapset lähtevät mummolaan ja minä saan rauhassa juoda niin 

paljon kuin huvittaa, ja toinen ääni huusi paniikissa apua, tämän täytyy lop-

pua. Vielä kerran juominen voitti! Lapset lähtivät mummulaan ja minä sain 

jäädä rakkaimpani, ruhtinas alkoholin kanssa seurustelemaan ihan vapaasti. 

Ja minä tyttö join, join oikein antaumuksella. Humalasta humalaan, tiedot-

tomuudesta toiseen, kuusi vuorokautta minä tukahdutin pahaa oloani alkoho-

lin hellään huomaan ... mutta se ei enää toiminut ... paha olo ei helpottanut-

kaan niin kuin ennen. Hirveä häpeä oli mukana joka ikisessä ryypyssä. Miten 

minä olen voinutkin uhrata lapseni, itseni, äitiyteni ja koko elämäni kuningas 

alkoholin alttarille? Jouduin kohtaamaan sen tosiasian, että alkoholi oli mi-

nulle tärkeämpää kuin omat lapseni. 

Täydellinen voimattomuuden kokemus suhteessa alkoholiin ja lääkkeisiin on 

tilanne, jossa äiti joutuu rukoilemaan apua, jotta hänen viinanjuontinsa loppuisi. 

Tappion tunnustaminen sekä voimakkaat negatiiviset tunnetilat ovat tyypillisiä 

pohjakokemuksia.46 Kuoleman läheisyys ja kuoleman pelko kuuluvat kokemuksi-

                                                        
46Rauha: Asuin hotellissa ja juopottelin kyltymättä. Nappasin jonkun miehen ravintolasta. Ja kun 
palasin junalla Helsinkiin, tärisin kuin kylmänhorkassa. Itkin retkahtamistani, ja ajattelin, etten kos-
kaan enää en milloinkaan ikinä en juo alkoholia. Sen jälkeen elämässäni vuorottelivat lyhyet raittiit ja 
pidemmät humalaiset pätkät. Menin ryhmään, mutta pian jätin kaiken ja aloin juoda. Asiat alkoivat 
valua käsistäni ja minä annoin niiden valua. Asiat, jotka olisin helposti voinut hoitaa, jos en olisi 
juonut. Kaikki olisi voitu hoitaa kuntoon, nehän olivat vain asioita. Niin ajattelen tänä päivänä, selvin 
päin kaikki olisi hoitunut. Viinan alaisena ne musersivat, ja join lisää. Jos minulla olisi töitä enemmän, 
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na alkoholistiäidin ja heidän läheistensä elämään, kuten äiti kuvasi ymmärtäes-

sään miehensä toiminnan todellisen motiivin kellarinlukitsemiskokemusta kuva-

tessaan. Äidit muistelevat kamppailuaan fyysisten vierotusoireiden kanssa, joiden 

kestäminen sairauden edetessä on aina vain pelottavampaa ja saa turvautumaan 

päihteeseen kerta toisensa jälkeen uudelleen.  

Orvokki: ...vaikka sen tiesi, minähän tiesin sen, että minulla oli kauheat pelot, 

että mitä jos minun lääkkeet loppuu. Minulla oli hirvittävästi kaikkia lääkkei-

tä. Rauhoittavia ja käsien vapinaan ja mitä yleensä voi kaikkea ... ja se että 

minä laskin aina niitä kauheasti, että ne loppuu. Ja pelkäsin, että mitä sitten 

tapahtuukaan. Ja sitten tämä kun minä jos minä hain kaljaa, minä kaljaa join 

enempi tai viintä, niin tuota minua hävetti se kauheasti. Ja, ja ... ei ollut niin 

kuin oikeastaan, ei ollut semmoista keinoa. Kyllä minä kävin, minähän kävin 

rukouspirissä ja lähetin rukous ... semmoisia kys... että minun viinanjuonti 

loppuisi. Mutta en minä niin kuin sitä. Ehkä, minä ajattelen, että se on var-

maan ollut vastaus että minä joudun niin kuin työstämään tätä näin.  

Äidit kuvaavat pohjakokemustaan jatkuvana, kaoottisena, päättymättömänä kier-

teenä, eräänlaisena helvettinä olemisen, tuntemisen ja kokemisen joka tasolla, 

jossa minuus kääntyy itseä vastaan. Kuten Granfeltin (1998: 145–151) tutkimuk-

sen naisetkin esimerkeissään kuvaavat, juominen muuttuu sisäistyneeksi ja hyvin 

keskeiseksi osaksi identiteettiä. Esimerkeistä on myös luettavissa sama kaiku kuin 

tämän tutkimuksen äitien äänestä, kokemus juomisen hallinnan menetyksestä, 

kierteestä, pohjasta.  

Kaisla: Se on hirveä semmoinen epätoivo. Ainakin minulla se on semmoinen 

pohjaton epätoivo. Semmoinen, semmoinen, minä en oikein osaa kuvailla sitä 

muuta kuin semmoisena hirveän mustana. Se on hirveän musta tila ja sem-

moinen tila, jolla ei ole pohjaa. Se tuntuu täällä (näyttää vatsan seutua) se ei 

tunnu niinkään täällä (näyttää sydämen seutua) mutta se tuntuu minulla tääl-

                                                                                                                                    
jos mieheni ei joisi, jos asunto olisi suurempi, pankkitilillä enemmän rahaa eikä kaikki olisi näin 
kurjaa. Sen takia mitään ei ollut, kun join. Ja sain noista hyviä syitä juoda lisää. … Olin viettänyt iltaa 
hurjassa porukassa, olin hetken yrittänyt nukkua jaksaakseni juhlia. Tukka oli liimaantunut kasvoille. 
Hiki valui. Minä katsoin itseäni. Näky järkytti niin, että kolmenkymmenen vuoden jälkeen sitä muiste-
len. Nyt elin mitä merkillisimmässä murjussa. Lähdin minkälaisen porukan matkaan tahansa, kunhan 
oli viinaa. Töitä tai rahaa ei ollut, lapset olivat omillaan. Millään ei ollut mitään merkitystä, vain sillä, 
että sain humalan. Itkin ja join. Ja nyt kun tiesin raittiuden ihanuudesta, se teki kaikesta vielä kauhis-
tuttavampaa. Olin saanut vertaistukiryhmästä selviä päiviä, jotka nyt olin menettänyt. Tiesin olevani 
alkoholisti, tiesin täsmälleen mitä olin tuhonnut. Maailmani luhistui kokonaan, olin rappioalkoholisti. 
(Loiri-Seppä 2010: 23). 
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lä (näyttää taas vatsan seutua). Ja se on just semmoinen kauhea epätoivo. 

Semmoinen että ei mitään, ei yhtään mitään... Se on pahempaa kuin pelko. 

Omat keinot kierteen pysäyttämiseksi ovat täysin hukassa ja oma ymmärrys tilan-

teesta vähäinen. Kierrettä kuvataan eräänlaisena hallitsemattomana vapaan pudo-

tuksen tilana, jota ei itse enää kykene pysäyttämään. Kierrepudotuksen loppupis-

teenä nähdään varma tragedia ja sen kestämiseksi ainoa mahdollisuus on alkoho-

lin tarjoama itkun sekainen unohdus ilman, että lopulta edes nousuhumalan lyhyt 

autuus tuo siihen iloaan. Myös Koski-Jännes ym. (2000: 49) nostavat tutkimuk-

sessaan esiin riippuvuuden ankarimpina kustannuksina nämä toivottomuuden 

syvenemisen ja elämänperspektiivin tuhoutumisen kokemukset, jotka myös hei-

dän tutkimuksessaan olivat nimenomaan päihderiippuvaisten kohdalla johtaneet 

itsetuhoajatuksiin ja -yrityksiinkin. 

Lilja: Minulla meni siis semmoiseksi se juominen silloin, että se ensimmäinen 

päivä meni ihan mukavasti siinä, ehkä sillä tavalla niin kuin jotkut jotka pal-

jon käyttää alkoholia, mutta ei ole alkoholisteja... Mutta sitten se jatkui seu-

raavana päivänä. Sitten minulla meni siten että ... lopuksi kolme neljä päivää 

niin, että minä en käytännössä päässyt sängystä ylös. Vessassa kävin. Ma-

kuuhuone oli kiinni, että lapset eivät päässeet sinne, niin kuin minä sanoinkin, 

että kun isäntä niitä hoiti ja muuta. Ja minulla oli yleensä raakaa viinaa, jo-

takin siis rommia (raskas huokaus) tai jotakin muuta, joka on tarpeeksi voi-

makasta, niin paljon, että kun minä heräsin niin minä ehkä kävin vessassa, ja 

sitten minä join sitä niin paljon, että minä menin niin kuin taju kankaalle, 

koska minä en ...minua hävetti niin hirveästi se mitä minä teen, (muiden 

myöntelyä) että minä en niin kuin uskaltanut selvitä … Ja se on aivan hirveä. 

Ja sitten kun minulla alkoi se, sen jälkeen, kun jossain vaiheessa elimistö ei 

kerta kaikkiaan enää ottanut vastaan. Niin sitten se aivan yletön yrjöämi-

nen… sitten vuorokauden yrjöät ja sen jälkeen tulee se aivan helvetinmoinen 

morkkis. Jota ei niin kuin ... ja kamala syyllisyys…  

Kaisla: Se on se ranteitten aukivetämisvaihe sitten niin kuin. Se on aivan hir-

veä.  

Tällaisen äidin tilan lapset ovat keskinäisissä keskusteluissaan tietämättä, että äiti 

kuulee, nimenneet unitaudiksi. Lapset eivät sitä ole enää äidin raitistuttua osan-

neet yhdistää varsinaisesti äidin juomiseen, mutta muistiin on jäänyt kuva per-

heestä erillään elävästä ja paljon nukkuvasta äidistä. Tämän keskustelun kuulemi-
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nen on vaikuttanut äitiin tunnetasolla syvästi ja vahvistanut näkemystä oman 

alkoholismin hoitamisen tärkeydestä ja halusta pysyä raittiina.  

Yhteisiä ovat pelon tai paremminkin kauhun tunne ja kokemus siitä, ettei us-

kalla lopettaa juomistaan pahenevien fyysisten vierotusoireiden sekä lisääntyvän 

psyykkisen pahoinvoinnin vuoksi. Eli pohjakokemus on myös loppuun palamisen 

tila, totaalisen väsymisen, uupumisen kokemus, burn out.  

Seuraavassa äitien välisessä keskustelussa äidit jakavat pohjakokemuksen 

vahvasti toisen sanoihin eläytyen. Toinen äiti jatkaa siitä, mihin toinen jää ja sel-

västi molemmat ovat sekä käytännössä että tunnetasolla kokeneet vahvasti saman-

laisia tuntemuksia.  

TARINANKERRONNALLINEN TAPAHTUMA: 

KERROTTU TAPAHTUMA: Lilja: …just että se tunne että, se juomisen hal-

linnan menettäminen, niin sitten se tunne on niin paha, että tietää että kun 

siitä selviää, niin se on jotenkin vielä pahempi, että sitä sitten pitkittää sitä 

selviämistä että, se on ollut pakko minulla ainakin palata sinne unohduksen ... 

OSALLISTUVA ESIMERKKI: Kaisla: Niin, niin, että sitten pitää juoda, että 

saa sitä tunnetta pois. Niin, siinäpä se onki se homma.  

Lilja: ...tilaan, ja sehän se ruokkii sitä, koska ei ole keinoja. Että minäkin 

olen muutaman kerran tehnyt sillä tavalla, että minä olen tiennyt, että tämä 

on aivan järjetöntä ja minä olen itkenyt sängyn laidalla niin paljon kun minä 

olen pystynyt ja juonut suoraan pullon suusta kirkasta, että mää saan sen ... 

Kaisla: Joo, joo (myöntelee toisen puhuessa) ... tajun pois ... 

KERROTTU TAPAHTUMA JA OSALLISTUVA ESIMERKKI NIVOUTUVAT 

YHTEEN: 

Lilja: ... tajun pois, koska minä en kestä sitä tunnetta, kuinka hirvittävä se on, 

kun minä olen tehnyt näin. 

Kaisla: Siinä se on se kierre aika pitkälti valmis. Se on aivan kauhea... Se on 

hirveä tunne, kun sinä istut sohvalla ja juot väkisin ... ja itket. 

Lilja: Niin juot väkisin ... niin itket, että juot väkisin, että, mutta kun et kestä 

sitä tunnetta, että sinä olet siinä. 

Kaisla: Että minun on pakko juoda. Sinä et halua juoda, mutta minun on 

pakko juoda. Se on aivan kauhea se tunne. Se on kyllä aivan, aivan ... tauti on 
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kova. Se on aivan hirveä. Että itsekin olen kokenut sen, että olen sohvalla is-

tunut ja itkenyt ja juonut ja itkenyt ja juonut, kun ei uskalla lopettaa. Joutuu 

kantamaan vastuuta. 

Lopulta alkoholi vie itsekunnioituksen ja kyvyn luottaa itseen ja omiin voimava-

roihin tehdä päätöksiä, kantaa vastuuta, kuunnella sitä sisäistä ääntä, joka koko 

ajan kertoo asioiden olevan pahasti pielessä. Ja edelleen alkoholi, kemia koukut-

taa, pistää polvilleen, kietoutuu alkoholistiäidin ympärille päästämättä otteestaan. : 

Kuten Kotovirta (2009: 87) kuvaa tutkimuksessaan loppuvaiheen tilannetta nar-

komaanien osalta, päihderiippuvaisen elämä on hallitsematonta, käyttö on pa-

konomaista ja se johtaa tekemään asioita, joita ei koskaan kuvitellut tekevänsä. 

Käytön hallitsemattomuutta kuvaavat narkomaanien tarinoissa toistuvat erilaiset 

pelkotilat, harhaiset olotilat ja itsemurha-ajatukset. 

Pohjakokemus voi olla myös kokemus juoppohulluuskohtauksesta, joka jää 

tarkasti mieleen käyntinä lähellä kuolemaa. Nämä kokemukset ovat usein kaootti-

suudessaan ja järjettömyydessään yhdistettynä rajuihin fyysisiin vierotusoireisiin 

todella rajuja ja pelottavia. 

Kanerva: ...olin kovasti, kovasti olin juonut (huokaisee) ... ja sitten minulta 

katkesi se juonti, minä jouduin tuonne naistenvankilaan ja siellä katkesi se 

juonti ja tuota. … sairasosastolla siellä ja tuota se minun sänky alkoi keik-

kumaan. Se heilui semmoista niin kuin minä olisin kehdossa ollut tuota se 

nytkytti näin se sänky. Ja minä tuota nousin sitten siitä sängystä ylös ja rupe-

sin katsomaan että mikä tätä, onko tästä jalka irti vai mikä tätä sänkyä kei-

kauttaa. Ja sitten näin semmoisen näyn sieltä sängyn päästä tuli semmoinen 

joku, joku ihminen tai mikä se on minä en saanut selvää, että mikä se oli ja se 

pampulla löi minua hirmu lujaa päähän. No se olikin sitä myöten sitten selvä. 

Sitten jo juoksentelikin pikkuiset oravat rusetit kaulassa pitkin lattioita. … Ja 

tuota, minä en tiedä sitten, mitenkä kauan minä olin eristyksissä siellä. Ja sit-

ten minä yksi päivä vaan ihan selkeästi selvisin siitä. Ja minä sitten lääkärille 

sanoin, että pääsenkö minä pois…. Niin se sitten kysyi minulta, se lääkäri, et-

tä tiedätkö kuinka lähellä kuolemaa sinä kävit.  

Yksi isoäideistä kuvaa tilannettaan myös kokonaisvaltaisena elämänhallinnan 

menettämisenä, josta selviytymistä voi pitää kyllä varsinaisena sankaritarinana. 

Näiden toipuneiden äitien ja isoäitien tarinoista välittyy vahvaa viestiä siitä, että 

lähtökohdista ja kokemuksista riippumatta ihminen voi rohkaistuessaan pyytä-

mään apua selviytyä ja eheytyä ja saavuttaa lopulta elämässään ansaitsemaansa 
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omanarvontuntoa, arvostusta, rakkautta ja onnea. Se on vaatinut kuitenkin kovaa 

psyykkistä ja myös arkista aherrusta, joka on joidenkin äitien kohdalla tarkoitta-

nut kaikkien sosiaalisten ja arkisten taitojen opettelua alusta alkaen vasta raitistu-

misen jälkeen. Tämä herättää kysymyksen viranomaisten odotusten realistisuu-

desta suhteessa joidenkin alkoholistiäitien taitoja ja kykyjä kohtaan toipumisen 

alkuvaiheessa. Moni apua hakeva alkoholistiäiti on itsekin täysin eksyksissä oleva 

tavallaan lapsi.  

Alkoholismi on näillä naisilla alkanut kehittyä jo teini-iässä vaarantaen tai 

kokonaan pysäyttäen normaalin kehityksen. Kun monen kohdalla tähän lisätään 

vielä lapsuuden traumatisoivat muistot ja tapahtumat sekä juovan elämän muka-

naan tuomat traumaattiset ja vahingoittavat tekijät, olisi todella syytä pysähtyä 

miettimään näiden äitien tukitoimia hieman tarkemmin. Tutkimuksessaan nais-

vangeista Granfelt (2007: 139) puhuu siitä, kuinka monen naisen elämä on vuosia 

ollut päihdekeskeistä, eikä esimerkiksi päihteettömästä aikuiselämästä ole muo-

dostunut lainkaan käsitystä. Näin päihteettömyys voi olla hyvin hämmentäväkin 

kokemus ja tutustuminen itseen vaatii voimavaroja aivan uudella tavalla. Myös 

monen asian järjestäminen arjessa vaatii voimavaroja. Tässä suhteessa Granfeltin 

viittaus siihen, ettei ole lainkaan ihme, että mielen valtaa ajoittain uupumus ja 

näköalattomuus – ihan mieletön väsymys – pätee kyllä varmasti yleisesti päihde-

riippuvuutta sairastavien kohdalla. Tämä isoäiti oivaltaa jo tarinaa kirjoittaessaan 

oman osuutensa tarinansa rakentumiseen. Sen huomaa kerronnan sarkastisesta 

sävystä ja vastuun ottamisesta oman elämäntarinan rakentumisessa. Mutta hän on 

isoäitinä jo elämänhistoriansa siinä paikassa, jossa on jo saanut apua ja kiinnitty-

nyt vertaistukeen. Hän ei enää ole tuo laineilla lainehtiva lastu.  

Ruusu: …kun en minä muutenkaan hallinnut sitä minun omaa elämää mil-

lään lailla eikä minusta oikeastaan ollut mihinkään, että kai se oli niin kuin 

semmoista kokonaisvaltaista elämänhallinnan menettämistä, että minä pur-

jehdin kuin lastu laineilla sinne, tänne, tuonne. … Ja silloin nuorena jossain 

vaiheessa oli aikoja, että ei ollut työtä, ei ollut asuntoa, ei ollut yhtään mi-

tään (naurahtaen), niin saatoin kulkea kadulla, että minä muistan kun mi-

nä … Siis minä nukuin. Kävellessä nukuin. Tai nukuin kävellessä. Siinä vai-

heessa sitten joskus, niin oli oikein noin niin kuin juhlaa, kun pääsi semmoi-

seen matkustajakotiin … Se oli kuin taivas kun pääsi katon alle yöksi nukku-

maan … Ja siihen aikaan nämä huoltopoliisit oli vielä voimassa. Ja ne oli 

kyllä tosi inhottavia. Kun ne kulki siviilit päällä ja ui kiinni sitten vaikka mis-

sä tilanteessa. Niin kyllä siinä tunsi itsensä uhriksi. Että miksi aina minä? 
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Miksi minua vainotaan? (ääntään ”ruikuttavaksi” muuttaen) Eikä ymmärtä-

nyt että minulla olisi mitään osaa siihen, että poliisit vainoaa minua. Eikä se 

työnteko ei maittanut mitenkään. Hirveää, kun pitäisi aamulla nousta ylös ja 

mennä töihin. Ei, ei, ei. Ei ollut minua varten. Se olisi pitänyt tulla se prinssi 

valkoisella hevosella pelastamaan minua (nauraen). Ei, ei, ei. Siis minulla ei 

ollut minkäänlaisia valmiuksia tämmöiseen tavalliseen arkielämään. Ei min-

kään näköisiä. Minä vain odotin jotakin, jotakin, jotakin. Sitten kun, sitten 

kun, sitten kun. Mutta sitten tuli aina mutta kun, mutta kun, mutta kun. … 

Holmila ym. (1989: 45, 78) käsittelevät tutkimuksessaan asiakkaiden mielipiteitä 

juoppouden hoidosta nöyryytyksiin tottumisena ja sosiaalisen pelivaran menettä-

misenä. He kuvaavat, kuinka runsas juominen sinänsä, kasvava riippuvuus mui-

den avusta ja taloudellisesta tuesta sekä joutuminen erilaisten pakkotoimenpitei-

den ja fyysisen väkivallan kohteeksi ovat kokemuksia, jotka lisäävät tunnetta 

nöyryytetyksi tulosta. Tämän tutkimuksen tulosten valossa voi yhtyä Holmilan 

ym. tutkimuksen tuloksiin, joissa todetaan, että naisille juominen sinänsä on hä-

peällistä. Tutkimuksessa naiset pitivät perheenjäsenten ja etenkin lasten reaktioita 

nöyryyttävinä.  

Tämän tutkimuksen valossa voimme nostaa juomisen nöyryyttävän ja häpeäl-

lisen kokemuksen sisäisen, subjektiivisen kokemuksen edellisen rinnalle. Juomi-

sen nöyryyttävyys ja häpeällisyys eivät kumpua vain alkoholistin ulkopuolelta, 

hänen juomisensa tuomitsevan ja sitä kontrolloivan yhteisön ja yhteiskunnan 

taholta. Ne kumpuavat vahvasti myös hänen sisältään, minuudesta, siitä koke-

muksesta, että aine nöyryyttää ja häpäisee oman minän, kehon ja sielun ilman että 

alkoholistilla itsellään on voimavaroja asettua kamppailuun ainetta vastaan tai 

kiellon vuoksi edes nähdä tilannetta realistisesti alussa ilman ulkopuolista apua tai 

vahvistusta omille epäilyille. 
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7 Alkoholismi ja äitiys – arjen rankat tarinat 

Pahinta mitä on voinut koskaan omalle lapselle tehdä. Mitä ei ole koskaan 

halunnut tehdä ja kuitenkin niin on käynyt. 

7.1 Epäonnistunut äitiys ja äitiyden kielteiset tunteet 

Millä tavoin äitien kerronnassa tulee esille äidin ja lapsen välinen suhde, on seu-

raava tutkimuskysymys. Kulttuuriset näkemykset ihanteellisesta äitiydestä eivät 

sovi kuvaamaan niiden marginaaliryhmiin kuuluvien äitien kokemuksia, jotka 

eivät voi elää arkeaan totuttujen tapojen ja normien mukaisesti, kuten tämän tut-

kimuksen alkoholistiäidit ovat juodessaan tehneet. Kyse on erilaisesta äitiydestä, 

jossa nainen joutuu rakentamaan omaa äitiyttään ja identiteettiään samassa kult-

tuurissa ja yhteiskunnassa ja samojen eettisten ja moraalisten koodien ohjaamina 

kuin muutkin äidit. Tutkittuaan lapsistaan erillään asuvien äitien kokemuksia 

Nousiainen toteaa, että marginaaliset ilmiöt voivat kantaa kulttuurisia merkityksiä 

selvemmin kuin normin mukaiset ilmiöt. (Nousiainen 2004: 10, 62). 

Kaisla: Tämä häpeän pyhä kolmiyhtenäisyys täyttyy minussakin. Tänä päivä-

nä tiedän, että en ole ainoa äiti, joka on juonut liikaa turruttaakseen tunteita, 

kestääkseen elämää ja sen vaikeuksia, helpottaakseen tuskaansa vaikka vain 

hetkeksi ... mutta oli sekin aika jolloin luulin olevani ainoa. Itse asiassa, olin 

täysin vakuuttunut siitä. Ja siinäkin oli yksi syy juoda lisää... Lukemattomat 

ovat ne kerrat, jolloin olen vienyt lapseni hoitoon mummolaan tai jonnekin 

muualle, koko ajan tietoisena siitä, että toimin vastoin omaatuntoani. Tuska 

minkä se aiheuttaa on sanoinkuvaamaton ... ei sitä voi selittää. … Krapula-

aamut olivat hirveitä, painajaismaista epätodellisuutta. Joka kerta todelli-

suus löi vasten kasvoja. Syyllisyys ja häpeä edellisillan teoista tai tekemättä 

jättämisistä yhdistettynä fyysiseen pahaan oloon ja lasten vaatimuksiin nous-

ta ylös, olivat usein ihan liikaa. … Hyvittelin lapsiani juomisestani todella 

paljon. Lunastin aina itselleni uuden luvan juoda lisää tai pyytelin anteeksi 

ostelemalla karkkia ja tavaroita, joita he halusivat, antamalla periksi asete-

tuista rajoista ja antamalla lasten määrätä elämisen tahdin. Ihan mitä vaan, 

että sain taas luvan sekoittaa pääni. Ja lapseni antoivat anteeksi kerta toisen-

sa jälkeen. 

Päihderiippuvaisen äitiyden syyllisyys- ja häpeäproblematiikkaa kuvaa tutkimuk-

sessaan Ehrmin (2001: 47–52). Hän pitää näiden tunteiden käsittelyä erityisen 
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tärkeänä riippuvuudesta toipumisen onnistumisen kannalta, ja katsoo niiden voi-

van nousta myös toipumisen esteiksi. Tämän tutkimuksen äitien kokemuksia 

monelta osin muistuttavat myös Coyerin (2001: 71–79) tutkimien kokaiiniriippu-

vuudesta toipuvien äitien kokemukset sekä Väyrysen (2007: 151–155, 179–181) 

ja Sterkin (1999: 114–118) tutkimukseen osallistuneiden huumeäitien kokemukset. 

Coyer korostaa tutkimuksessaan riippuvuutta sairastaville vanhemmille tarjotta-

van pitkäaikaisen ja monipuolisen tuen merkitystä, jotta sairauden eteneminen 

sukupolvelta toiselle saataisiin pysäytettyä ja negatiiviset seuraukset yksilöille, 

perheille ja yhteiskunnalle minimoitua.  

Nousiaisen (2004: 67) mukaan on vaikea hyväksyä sitä, että äitiys voisi näyt-

täytyä tummana, synkin värein maalattuna ja myrskyisänä. Äitiyteen liittyy aina 

halu ja ilo hoivata, pitää huolta ja helliä. Kulttuurisiin äitiyden tarinoihin ei kuulu 

vihainen, raivoava, väsynyt tai ylipäätään mitään kielteisiä tunteita lasta kohtaan 

näyttävä äiti. Pahoinvointia aiheuttavat olosuhteet voivat kuitenkin olla naiselle 

esteitä toteuttaa haluttua äitiyttä. Granfelt (1998: 117) puhuu äitiydessä epäonnis-

tumisen kokemuksesta jonakin sellaisena, mikä uhkaa naisidentiteetin perustoja ja 

siten ihmisarvoa. Äitiys on edelleen naisen kypsyyden ja normaaliuden mitta, 

josta ei saa kieltäytyä ja jossa ei saa epäonnistua.  

Toisin kuin tekoihin liittyvä syyllisyys, josta eroon voi päästä hyvittämällä, 

on häpeä tunteena hyvin syvästi omaan arvoon ja persoonaan liittyvä tunne. Suo-

malaista häpeää tutkinut Malinen (2010: 106, 112, 154–155, 194–197) nostaa 

esiin myös häpeän liittyen alkoholiongelmiin ja omien vanhempien alkoholismiin 

ja pelkoon siitä, että vanhempi jättää. Hän käsittelee häpeän teemaa liittäen sen 

läheisriippuvuuden, narsismin ja perfektionismin yhteyteen ja pitää keskeisenä 

häpeän synnyn kannalta myös sitä jos lapsi joutuu ottamaan erilaisista syistä joh-

tuen kannettavakseen vanhemman vastuuta perheessä. Malinen löytää neljä häpe-

änsä kanssa hieman eri tavoin aikuisuudessa työstävää tyyppiä: kamppailijat, 

salaajat, torjujat ja tasapainoiset.  

Meidän kulttuurissamme on häpeä myös se, että äiti joutuu jättämään lapsen-

sa. Tuomio tulee ulkopuolelta hyvin voimakkaana. Myös äidin persoona on saa-

nut arvostelua, ja hänet on leimattu huonoksi äidiksi. Kipeimmältä tuntuu juuri se, 

että äiti tuomitaan vetoamalla lapsen hyvään. Äiti leimataan ja leimaamiseen 

liittyy häpäiseminen ja arvon menetys. Huonoksi äidiksi leimattu äiti saatetaan 

jopa hylätä. Äitiys on moraalista toimijuutta, jossa omaa toimintaa tulkitaan suh-

teessa lapsen hyvinvointiin ja jos toimintaa ei voi kokea lapsen parhaaksi tapah-

tuvaksi, herää äidissä syyllisyyden tunne. Kulttuurisesti äitiin kohdistetaan odo-

tuksia siitä, että äiti toimii lapsen parhaaksi vaieten omista tarpeistaan. Äitiyden 
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murtuma liittyy syyllisyyteen, syyllistämiseen, huonoksi äidiksi leimautumiseen ja 

läheisyyden kaipuuseen. (Nousiainen 2004: 161–164, 169).  

Naisen tehtäviin on perinteisesti kuulunut huolehtia muista, uhrautua muiden 

edestä itsensä unohtaen. Naisen elämän logiikkaa voidaan kuvata vastuurationaa-

lisuuden käsitteen avulla, jossa nainen asettaa muiden tarpeet ja edut omiensa 

edelle.47 Vaikka tällainen vastuullinen toiminta on palkitsevaa, se myös johtaa 

siihen, että omia tarpeita ja tunteita on vaikea tunnistaa, eikä itsestä huolen pitä-

minen ole tällöin yhtä helppoa kuin muista huolen pitäminen. Näin ollen päihde-

ongelmaisen äidin laiminlyödessä muita seuraa syyllisyys ja häpeä, jotka entises-

tään estävät omien tarpeiden ja tunteiden esiin tulemista ja tunnistamista. Henki-

lökohtainen epäonnistumisen kokemus, johon liittyy myös yhteisön paheksunta, 

ovat vaikeita kestää. Nainen on yhä miestä riippuvaisempi muiden mielipiteistä ja 

hyväksynnästä ja nainen arvioi itseään muiden silmin. Häpeä ja syyllisyys ovat 

lamaannuttavia tunteita, jolloin alttius voimattomuuden tunteelle, masennukselle 

ja alistaville ihmissuhteille lisääntyy. Myös päihteidenkäyttö voi lisääntyä ja muu-

tokseen ryhtyminen ja avun hakeminen ovat aina vain vaikeammilta tuntuvia 

mahdollisuuksia. (Auvinen 2001: 121–122, 125–127). 

7.2 Viha-rakkaussuhde lapseen 

Äitien tarinat ovat kuvausta myös äidin ja lapsen välille kehittyvästä viha-

rakkaussuhteesta, jossa alkoholiin tunnetasolla sitoutunut äiti äitiyden myötä ko-

kee vanhemmuuden taakkana, jossa lapsi rajoittaa elämää ja jossa äiti kokee 

menettävänsä jotain todella tärkeää ennemmin kuin saavansa jotain äitiydeltä 

tunnetasolla. 

Kaisla: Niin usein olen huutanut lapsilleni omaa pahaa oloani, antanut taak-

kaani heidän kannettavakseen ja työntänyt heitä pois läheltäni. Teki niin pa-

haa katsoa lasteni viattomia kasvoja, jotka olivat huolesta ja murheesta mut-

russa. … En minä kyennyt olemaan lapsilleni läsnä. Olin paikalla fyysisesti 

mutta en läsnä. Ei minulla ollut voimavaroja tarjota lohduttavaa syliä, kun 

lapsi olisi sellaista tarvinnut. Ei minulla ollut hajuakaan, miten ollaan aidosti 

                                                        
47Rauha: Meissä naisissa asioista huolehtiminen on sisään rakennettuna, ja sen takia itsemme ja 
asioidemme laiminlyöminen haavoittaa meitä enemmän. Moraalini liukeni lasiin. Tänä päivänä mietin, 
kuinka minä saatoin toimia sillä tavalla. Juova nainen oli mielestäni hirvittävän häpeällinen tapaus. 
Äiti on pyhä. Ja juova äiti on kaikkein pahin. Tämä seikka ajoi minutkin juomaan vielä enemmän ja 
pahemmin, koska sellaista häpeää ei voi kestää. Ettenkö olisi välittänyt lapsistani. Välitin ja rakastin 
heitä enemmän kuin mitään ja häpeä ajoi minua juomaan yhä hirvittävämmin. (Loiri-Seppä 2010: 20). 
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ja oikeasti äiti. Kaadoin lasteni niskaan juomiseni syitä, todellakin syyllistin 

lapsiani jopa siitä ... ei minun tarvitsisi juoda niin paljoa jos lapseni olisivat 

helpompia eivätkä vaatisi niin paljon... Lapseni olivat minulle taakka, he häi-

ritsivät minun juomistani, rajoittivat vapauttani mennä ja olla niin kuin olisin 

halunnut, he olivat yksi tekosyy lisää miksi minun piti juoda, he vaativat mi-

nulta jotain jota minulla ei ollut antaa ... mutta he olivat myös se syy miksi en 

tappanut itseäni, he pakottivat minut ylös sängystä silloin kun olisin halunnut 

hautautua sinne häpeäni kanssa ja hukkua masennukseen, heidän takiaan oli 

pakko jaksaa. Ja onneksi oli. Se suuri ja syvä rakkaus, jota tunsin lapsiani 

kohtaan, oli haudattuna tiiviisti sisälleni mutta se pääsi pilkahtelemaan esiin 

välillä ja pakotti toimimaan oikein ... en menettänyt inhimillisyyttäni ihan ko-

konaan. 

Kodin neljän seinän sisällä tunteet purkautuvat. Viha, syyllisyys, häpeä, krapula-

aamut, lasten vaatimukset saavat äidin purkamaan pahan olonsa lapsiin. Äiti huu-

taa lapsilleen pahaa oloaan, antaa taakkansa heidän kannettavakseen, työntää 

heidät pois läheltään, syyllistää lapsia juomisestaan. Jokainen ymmärtää tilanteen 

olevan lapselle täysin kestämätön. Silti lapsi jaksaa katsoa äitiä kasvot huolesta ja 

murheesta mutrussa ja antaa anteeksi kerta toisensa jälkeen. Alkoholi on lapsen ja 

äidin välissä aina. Ja aina lapsi häviää taistelun äidin kiintymyksestä alkoholin 

mennessä edelle äidin merkityksellisimpänä tunnesuhteena. 

Alkoholi tunkeutuu äidin ja lapsen väliin muuttaen tunnesuhteen lapseen vi-

ha-rakkaussuhteeksi. Äitiä vetää puoleensa toisaalla voimakas himo alkoholiin ja 

toisaalla rakkaus lapseen, ja tämä kamppailu lisää äidin traumaattista syyllisyyden 

ja häpeän tunnetta. Lapsista muodostuu juomisen este, ja tämä kääntyy vihaksi 

lapsia kohtaan. Kun alkoholistilta riistetään hänen mahdollisuutensa juomiseen, 

hän turhautuu, pettyy ja siitä on seurauksena vihan tunne. Äitiydessä tämä esty-

minen, este aiheutuu usein siitä, että tiellä on vastuu lapsesta. Kuten äiti jo edellä 

juomisen hallinnan kyvyn menetyksen kokemusta kuvatessaan totesi: Että itsekin 

olen kokenut sen, että olen sohvalla istunut ja itkenyt ja juonut ja itkenyt ja juonut, 

kun ei uskalla lopettaa. Joutuu kantamaan vastuuta. Näin vihan kohteeksi joutuu 

lapsi. Vihan kohteeksi joutumisen lisäksi lapsi tosin joutuu myös tyytymään sii-

hen, että äiti kaikesta huolimatta lähtee juomaan tai juo kotona ja hoitaa järjestelyt 

lapsesta huolehtimisen suhteen miten milloinkin kykenee, kuten seuraava esi-

merkki kertoo. 

Kaisla: …taas sinä olet vienyt lapset jonnekin, taas sinä olet jättänyt lapset 

ihan heitteille, että siellä on ollut joku puolituntematon lapsenvahti, tai tosi-
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aan joku tämmöinen 12-vuotias hoitamassa lapsia tai joku puolitajuton toi-

nen juoppo, jonka olet jättänyt sinne lasten kanssa, että itse lähdet käymään 

baarissa. Niin sehän on hirveä se tunne, kun tajuaa, että mitä herranjumala, 

mitä sinä olet taas tehnyt.  

Nykyri (1998: 130–135, 139–142) käsittelee äitiyden ja vihan teemaa. Viha on 

voimakas reaktio, turhautuminen tilanteessa, jossa äiti kokee, ettei saa halua-

maansa, tai tarvitsee syntipukin huonolle ololleen. Nykyri kuvaa silmitöntä ja 

sokeaa vihaa, jossa äidin pinna palaa yli ja tilanteet ajautuvat jopa väkivaltaan 

lasta kohtaan. Vihan kokemisen hetkiin voi liittyä havainnointikyvyn muutoksia 

ja niitä voidaan kuvata usein sanomalla että ”järjen valo sammui” tai siinä 

on ”pimeä kohta”. Kun jotain ei kykene kunnolla näkemään, sitä ei kykene kun-

nolla myöskään käsittelemään ja hallitsemaan. Itsekontrolli menetetään, viha ottaa 

valtaansa, eikä itseään ja tekojaan enää tunnista. Vihan kohdistuminen lapsiin on 

yksi selvä hälytysmerkki äidin ns. tukipylvään poikki menemisestä, romahtami-

sesta, vaikkakin tällöin äitinä olemisesta puhutaan kuin selviytymiskokeesta. 

Nykyrinkin mukaan kunnon äidin kunnon on kestettävä, aivan kuten Nousiainen 

(2004: 67) jo aiemmin totesi, ettei kulttuurisiin äitiyden tarinoihin kuulu vihainen, 

raivoava äiti. Vihakin voi kuitenkin olla avunhuuto.  

Alkoholistiäidin viha kietoutuu yllättävän vahvasti nimenomaan kokemuk-

seen juomisen hallinnan menettämisestä, millä on samanlaisia piirteitä. Se ei liity 

niinkään vihaan, jolla asetetaan lapsille rajoja, vaan enemmänkin vastaavuutta 

löytyy edellä mainitun kaltaisesta vihasta, jossa äidin pinna palaa yli ja tilanteet 

ajautuvat jopa väkivaltaan lasta kohtaan. Tällainen viha kuvaa samalla loistavasti 

myös sitä hallitsevaa, sairasta riippuvuussuhdetta alkoholin ja alkoholistin välillä, 

josta tuo viha ammentaa voimansa. Vihan ei tarvitse johtaa fyysiseen väkivaltaan, 

mutta me kaikki tiedämme, että kun äitiä siinä määrin vituttaa kuin esimerk-

kiemme äitejä, niin silloin myös sanat satuttavat.  

Seuraavassa esimerkissä äidin kertoma haastaa toisen äidin osallistumaan dia-

logiin ja selvästi kummallakin äidillä on vahvasti samanlaisia tunnekokemuksia. 

Kokemusten voimakkaasta kielteisyydestä huolimatta, tai ehkä juuri sen vuoksi, 

niiden kertomiseen ja jakamiseen liittyy molemmilla äideillä myös selvää helpot-

tuneisuutta. Äitien rehellisyys ja avoimuus on rohkeaa ja kertoo kiellon murtumi-

sesta. Esimerkeissään äidit hyvin kuvaavat myös sitä, millä tavoin kielto tulee 

näkyviin arjen kasvatustilanteisiin alkoholistiäidin kääntäessä syytä pahasta olos-

taan ja syyllisyydestään lastensa harteille.  
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TARINAKERRONNALLINEN TAPAHTUMA: 

KERROTTU TAPAHUMA: Kaisla: ... mutta auta ja varjele ... ainakin minulla, 

että jos et päässyt mihinkään. Kun minulla oli tapana, että silloin kun minä 

join, niin minun piti päästä pois kotoa, minun piti päästä baariin sosiaalisia 

ympyröitä pyörittämään.  

ESIMERKKI SISÄLLYTTÄÄ TOISEN ÄIDIN OSALLISTUMAAN: Kielo: Niin 

minullakin. 

Kaisla: Niin tuota ... auta ja varjele jos et päässyt ... jos sinun oli pakko jää-

dä kotiin ... sinä et saanut lapsenlikkaa.  

Kielo: Voi vittu ... kyllä vitutti!  

Kaisla: Voi vittu sitä vitutuksen määrää! Se oli jotakin ihan hirveää. Ja totta 

kai se oli sen lapsen vika tai niitten lasten vika. (myöntelyä) Että sinä sidot, te 

sidotte minut tänne, minulla ei ole elämää teidän takia! Että siirsi sen syylli-

syyden kakaroille. Että kun te olette olemassa, niin minä en saa hulvata tuolla 

baarissa ja ...  

Kielo: Niin ja sitten kun sitä rinkutti ja huusi ja sitten kun lapsi itki, ettei ha-

lua mennä, niin ... 

VOIMAKAS YHTEINEN OSALLISTUVA ESIMERKKI: Kielo ja Kaisla yhteen 

ääneen: Sinne vaan! 

Kaisla: Tuo on kanssa niin tuttua, että aina vaan sille hoitoon, kuka vaan 

huolii ja aivan sama mitä ne lapset ajattelee. 

7.3 Äitiys kodin kätkössä 

Äidit kuvaavat alkoholismin vaikutusta äitiyteen eräänlaisena prosessina, joka 

etenee aivan kuten sairaus itsekin. Tässä prosessissa äitiys kadottaa vähitellen 

tunnemerkitystään ja se muuttuu yhä enemmän ulkokohtaiseksi äitiyden tehtävien 

suorittamiseksi ja tätä kautta keinoksi ansaita oikeutta jatkaa juomista.  

Kaisla: Kusettaa itseänsä ihan täysin… Lapsilla on kuitenkin puhtaat vaat-

teet ja ne on syötetty ja tällä lailla näin niin kyllä minä nyt ansaitsen tämän 

kännin tässä riipasta (naurahtaen). Että en minä jaksaisi tätä muuten. Kun ei 

minulla ole muuta elämää kuin nämä lapset.  
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Äitiydestä tulee myös pakko, johon edellä kuvattu vihan tunne vahvasti liittyy. 

Äitiydestä tulee tunnetasolla eräänlaista robottiäityttä, jossa tehtävien suorittami-

sella on vain yksi tavoite, palkinto, juominen.  

Lilja: …minä tein aivan hulluna ruokaa ja kaikkea. Sitten minä muistan yh-

den semmoisen kokemuksen sen jälkeen kun minä seuraavana päivänä (nau-

rahtaen) kauheasti hämmästelin, että kuka meillä on mankeloinut? (naurua) 

Minä olin kuulkaa mankeloinut monta kymmentä lakananpätkää (naurua), 

enkä muista yhtään mitään.  

Kaisla: Joo .. Mutta sitten sinulla oli lupa kato ryypätä. 

Alkoholiin solmitun merkityksellisen suhteen kautta lapseen solmittu suhde kään-

tyy ristiriitaiseksi ja sekä äitiä että lasta repiväksi. Vanhemmuudesta muodostuu 

taakka, johon kuuluvien tehtävien hoitamisesta äiti katsoo juomisen oikeutetuksi 

palkinnoksi. Lopulta alkoholistia palkitsee vain juominen. Kuinka hyvin äiti ja 

kuinka hyvin lapsi sitten loppujen lopuksi tiedostavat tämän? Äiti perustelee itsel-

leen juomistaan äitiytensä kautta.  

Lilja: Ja kyllä minä käytin sitä hyvin pitkään itselle, että jos minulla ei olisi 

näitä lapsia, niin minähän menisin nyt varmaan jumppaan ja kaikkea (toiset 

äidit myöntelevät) ...mutta kun minun on pakko olla täällä kotona äitinä, 

(muut myöntelevät) niin jotta minä jaksan tehdä ruoat ja tämän illan pyörit-

tää niin minun tarvitsee juoda jotta minä jaksan sen. 

Äiti joka on fyysisesti paikalla, mutta ei tunnetasolla läsnä, on varmasti lapselle 

haavoittava kokemus. Tunnetasolla poissaoleminen on yksi keskeisin alkoholis-

min luonnetta kuvaava erityispiirre äitiyden näkökulmasta.  

Lilja: Ei, ei ollenkaan tunnetasolla läsnä. Että, että minä ainakin ajattelin 

niin, että sehän olikin se kun tuli kotiin ja sitten kun otti sitä arkisinkin vaikka 

sitä kaljaa, niin se oli se keino kun sieltä pääsi pois. Sinä olit fyysisesti läsnä, 

sinä teit sitä keittoa siinä, mutta sinä olit henkisesti jossain ihan muualla. 

Mielenkiintoinen piirre on se, että naiselle äitiydestä muodostuu kieltoa vahvasti 

ylläpitävä rooli. Käsitys siitä, ettei voi olla alkoholisti jos on äiti, on vahvasti 

läsnä äitien kokemuksissa.  

Kaisla: Mutta vaikka tiesin, että alkoholi on minua voimakkaampi, on jo val-

miiksi tuhonnut niin paljon hyvää suhteessa lapsiini enkä kykene sen kanssa 
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tulemaan toimeen, piilouduin juuri äitiyteni taakse. Uskottelin itselleni etten 

minä voi olla alkoholisti koska olen äiti.  

Tällainen käsitys ei ole äitien itsensä luoma, vaan sen voidaan katsoa tulevan 

yhteiskuntamme myyttisistä arvoista ja ihanteista. Äidit kääntävät äitiyden saira-

utta ylläpitäväksi ja sitä pitkittäväksi rooliksi siihen liitettävien ihanteellisten, 

myyttisten ja positiivisten mielikuvien varjolla.  

Kaisla: Ja sehän onkin .... sen kanssahan on hirveän hyvä mennä piiloon, että 

en minä voi olla alkoholisti, kun minä olen äiti. Että ainakin minulla se oli it-

selle semmoinen, että siihen tavallaan vetosi, että kun minä olen äiti, niin mi-

nä en voi silloin olla alkoholisti. 

Toisaalta tämä sama asia nousee aineistosta myös käänteisenä. Eli ei voi olla al-

koholisti jos on äiti, koska silloin on täydellisen huono ja epäonnistunut äiti. Mut-

ta tässä vaiheessa ajattelua kielto on jo murtunut, syyllisyys ja häpeä ovat vallan-

neet mielen ja kokemus alkoholismista onkin enemmän kokemus syvästä epäon-

nistumisesta naisena ja äitinä kuin kokemus sairaudesta.48  

Kaiken tämän lisäksi koti on se tila, jossa yhdessä perheen ja lapsen kanssa 

eläminen ja arjen toimintojen rakentaminen luo pohjan kokemukselle äitiydestä ja 

turvallisuudesta. Oma lapsuuden koti vaikuttaa voimakkaasti mielikuviin siitä, 

millainen kodin tulisi olla. Kotiin liittyy perustarpeiden tyydyttäminen ja kaikista 

läheisimpien kanssa yhdessäolosta kumpuava läheisyys, rakkaus, arvostus ja tur-

vallisuus sekä sosiaalisuus ja tunnesuhteet. Kun mahdollisuus yhteisen kodin 

säilyttämiseen järkkyy, voi se järkyttää koko äidin identiteettiä, kuvaa itsestä. 

Hyviin muistoihin kodista liittyvät hoiva, turvallisuus, perustarpeista huolehtimi-

nen ja äidin läsnäolo. Kun kodin mentaaliseen ja sosiaaliseen ulottuvuuteen syn-

tyy murtuma, voi ihminen kokea ulkopuolisuutta kodin sisälläkin eli pelkkä fyy-

sinen tila ei vielä tee kotia. Koti voi olla myös väsymyksen, turvattomuuden ja 

pelon tila, joka voi muodostua vankilaksi ja sairaan vallankäytön areenaksi. Kun 

yhteys äidin ja lapsen välillä katkeaa niin, ettei äiti enää elä yhdessä lapsen kanssa 

samassa tilassa, se voi synnyttää kokemuksen mihinkään kuulumattomuudesta. 

(Nousiainen 2004: 105–106, 109–111, 114).  

Myös Jokinen (1996: 38-40, 86-87, 93) liittää äitiyteen tilan käsitteen ja pu-

huu kodista naisen ja äitiyden tilana. Tila merkitsee paitsi konkreettista tilaa myös 

                                                        
48Rauha: Naisen juominen on valtavan suuri häpeä. Äidillä ei ainakaan saa olla alkoholiongelmaa. 
Tämä ajatus estää naista hakemasta apua ennen kuin on liian myöhäistä. Siksi aihe on minulle pyhä. 
Minä tiedän olevani sairas, sairastuneeni alkoholismiin. (Loiri-Seppä 2010: 18).  
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vertauskuvallista tapaa hahmottaa subjektiutta. Konkreettinen ja vertauskuvalli-

nen tila myös yhdistyvät usein. Sisäinen haluavan, tietoavan, rakastavan, leikki-

vän ja hoivaavan subjektin tila yhdistyy tilaan itsen ja toisten välillä. Jokisen tut-

kimuksessa tulevat esille intersubjektiivisuuden tematisointi tilan kautta sekä 

väsyneiden äitien kokemus kiinnipitävän ympäristön puuttumisesta, jolloin seura-

uksena on yksinäisyyttä ja pelkoa olla yksin. Kotona oleminen ja kotiin jääminen 

ovat keskeisiä naista ja äitiä luonnehtivia määritelmiä. Ne ovat hyvin passiivisia 

verrattuna miehen rooleihin perheen elättäjänä ja kodinrakentajana, joihin liittyy 

tekeminen ja aktiivisuus. Toisaalla Jokinen kuitenkin nostaa äidin keskeisesti 

esiin kodin rakentajan roolissa, johon sisältyy hänen aiemmin miehen rooliin 

liittämää aktiivisuutta. 

Holmilan (1992: 27, 48, 56) tutkimuksen mukaan runsaastikaan juova nainen 

ei helposti laiminlyö kotiaan. Viihtyisään kotiin liittyy naisella mielihyvän sekä 

itsekunnioituksen kokemus. Naisen alkoholinkäyttö saa edetä pitkälle ennen kuin 

se alkaa rapauttaa arkijärjestystä. Koti pidetään siistinä ja viihtyisinä ja lapset 

kasvatetaan ongelmasta huolimatta. Naisen vähäinen vapaa-aika ja vastuu kodista 

aiheuttavat sen, että naisen vapaa-aika kuluu keskeisesti kotona. Näin myös va-

paa-aikana juominen tapahtuu kotona ja tulee osaksi myös lasten elämää. Äitiy-

teen kuuluvien velvoitteiden hoitaminen riippuvuudesta huolimatta sekä lasten ja 

äitinä toimimisen merkitys toipumiselle nousivat keskeisiksi myös puertoricolais-

ten huumeriippuvaisten naisten keskuudessa tehdyn tutkimuksen perusteella 

(Hardesty & Black 1999: 617–618).  

Nainen juo kotonaan ja usein miehensä kanssa (Hyttinen 1990: 64–65), ja ko-

ti juomisen tilana tulee esille myös tässä tutkimuksessa. Mitä pidemmälle alkoho-

lismi etenee, sitä enemmän kodista tulee paikka, jossa äiti juo. Äidin juominen 

piiloutuu yhä enemmän kodin neljän seinän sisälle ja vain lasten ja mahdollisen 

puolison silmien alle ns. sosiaalisen ja kodin ulkopuolella tapahtuvan juomisen 

jäädessä yhä vähemmälle. Tämä on tietysti myös ymmärrettävää. Alkoholismin 

etenemistä ja juomisen hallinnan kyvyn menetyksen kokemusta kuvatessaan äidit 

kertoivat, kuinka juomisen seurauksia on sairauden loppuvaiheessa vaikea kätkeä 

ulkopuolisilta. Hallitsemattomuus ja fyysiset seuraukset alkavat väkisin näkyä 

ulkopuolelle. Toisaalta riippuvuus alkoholiin vähentää alkoholistin mielenkiintoa 

sosiaalisten suhteiden ylläpitämiseen ja fyysinen kunto alkaa asettaa rajoja mah-

dollisuuksille poistua sängyn reunalta parin päivän juomisen jälkeen.  

Kielo: … minähän olin sillä tavoin, etten minä uskaltanut enää liikkua mis-

sään, kotona vain olin. … Ja sitten ajattelee, että se on ollut kumminkin mi-
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nulle se pahempi vaihe, kun aikaisemmin minä aina halusin mennä sinne 

baariin. Sitten alkoi olla se vaihe, että minä olin kotona, niin minä jotenkin 

ajattelin että nyt tämä on niin kuin aika hyvin, kun minä olen täällä kotona ja 

itselle niin kuin sitä, että aika kivasti (naurahtaen) menee nämä asiat.  

Kotiin jääminen ja kodin rutiinien suorittaminen on siis myös yksi keskeinen 

kiellon mekanismi, yritys salata oma juominen muilta ja uskotella itselle, että 

kaikki on vielä hyvin. Eli Holmilan viittaus siihen, että runsaastikaan juova nai-

nen ei helposti laiminlyö kotiaan ei ehkä aina liity suoraviivaisesti mielihyvän 

sekä itsekunnioituksen kokemuksiin. Äidit nostavat tämän seikan itse esiin dialo-

gissa. 

Kielo: …yhteen aikaan …jollakin lailla minä olin humalassa joka päivä. Että 

välillä vetelin pilveä, välillä olin jossain lääkehumalassa ja välillä sitten otin 

kaljaa. Mutta kun minä olin kotona, niin minähän olin aika ok. Kun minä kui-

tenkin täällä lapsen kanssa. Että tämähän on oikeasti ihan hyvä vaikka itse 

siellä puolitiedottomana makaa päivällä jossain sängyssä. Mutta se, että mi-

ten saa itsensä uskomaan, että minä täällä hoidan hyvin nämä asiat...  

Sosiaalisesta juomisesta tulee tämän jälkeen enemmän tapa osoittaa muille oman 

juomisen normaaliutta, vaikka sekään ei aina tahdo onnistua. Se on ns. edustus-

juomista varsinaisen itselle tutun tyylisen juomisen keskittyessä kotiin ja piiloon 

muilta. Yksinkertainen syy tähän löytyy edeltä lukiessa äitien kokemuksia juomi-

sen hallinnan menettämisestä. Häpeän ja syyllisyyden vuoksi pyritään välttele-

mään viimeiseen saakka sitä, että menettää kontrollinsa suhteessa alkoholiin näin 

totaalisesti toisten silmien alla. Näitäkin kokemuksia äideille toki kuitenkin kertyy. 

Kaiken tämän seurauksena äitien alkoholismista on vaarassa pidemmälle kehitty-

essään kuitenkin tulla yhteiskunnalta yhä vahvasti piilossa oleva ongelma. Tie-

dämmekö oikeasti, kuinka paljon maassamme on juovia alkoholistiäitejä kotien 

kätköissä niin, että heidän juomisensa ainoina todistajina ovat äideille loppuun 

saakka äärettömän lojaalit lapsen silmät?  

Nousiainen ja Jokinen puhuivat kodista naisen ja äitiyden tilana, josta voi tul-

la myös väsymyksen, turvattomuuden ja pelon tila, joka voi muodostua sairaan 

vallankäytön areenaksi. Tässä tilassa yhteys äidin ja lapsen väliltä voi katketa, 

niin ettei äiti enää olekaan yhdessä lapsen kanssa samassa tilassa. Tässäkin tutki-

muksessa äidit kuvasivat sitä, kuinka he olivat fyysisesti läsnä, mutta tunnetasolla 

jossain muualla ja suorittivat äitiyttä kuin robotit. Lapselle tämä voi aiheuttaa 

kokemuksen mihinkään kuulumattomuudesta. Äidin kohdalla puolestaan voidaan 
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puhua kodin sisälle rakentuvasta merkitystilasta alkoholin ja hänen välillään, 

jonka sisälle äiti kietoutuu ja josta äitiä on hyvin vaikea kenenkään tavoittaa.  

Eli kun aiemmin kävimme läpi sitä, kuinka äitiys alkaa toimia kieltoa ylläpi-

tävänä roolina, olemme todella suurien vaikeuksien edessä siinä, kuinka saada 

kosketus juovaan alkoholistiäitiin. Äidin juodessa kotona neljän seinän sisällä, 

toimiessa äitinä kuin robotti, uskotellen itselleen kaiken olevan hyvin, koska hän-

hän on kotona lasten kanssa, on äiti itse etääntynyt jo kauas siitä normaaliuden 

rajasta, jota yksi tämän tutkimuksen äideistä pohti oman elämänsä kohdalla.  

Kielo: Se normaaliuden raja ... menee yhtäkkiä hukkaan. Että minulla, että 

jotenkin miettii sitä nyt, niin tuntuu hirveän järkyttävältä ajatella se, että 

minkälaista elämää on elänyt ja omasta mielestä se on ollut aika normaalia. 

7.4 Arki satuttaa – äidin juomisen seuraukset lapselle  

Alkoholismi tuhoaa voimavarat toimia äitinä arjessa. Tämän äitien kertomukset 

tuovat esiin täysin avoimesti. Tarinat siitä, mitä todellisuus on äitiyden näkökul-

masta silloin kun äiti juo, ovat rankkoja. Tämän tutkimuksen äidit eivät säästä 

itseään. He kertovat täysin avoimesti sen, ettei juova äiti kykene huolehtimaan 

lapsistaan, vaan päinvastoin, lapset usein huolehtivat äidistään ja pienemmistä 

sisaruksistaan.  

Lilja: … Mutta sittenhän sitä ei enää päässyt sängystä ylös. Ja sitten tuota 

meidän silloin koululainen, niin tuota kävi, minä annoin sille rahaa, että käy-

hän hakemassa sitten kaupasta ruokaa, että kun en minä pystynyt lähtemään 

kauppaan. … Sitten tuota mekin asutaan tuolla vähän syrjemmässä, että pi-

dempi matka sinne kauppaan (syvään huokaillen puhuu), Niin lapsi sitten tuli 

ja se oli raukka tuonut sieltä, niin sillä oli sitten muovikassi mennyt rikki ja 

sitten se minulle siitä, että hyvin meni äiti, että kun kaveri näki, niin se lainasi 

minulle pulkan. Minä seuraavana päivänä vasta tajusin, kun se tuli minulle 

selittämään, että pitää lähteä tuo pulkka palauttamaan. Minä, että mikä pulk-

ka palauttamaan? Hänhän eilen kertoi sinulle … siitä minulla on nyt se on 

jotenkin vaivannut minua hirveästi.  

Arkeen kuuluvat vaaratilanteet, hoidon laiminlyönti ja heitteillejätöt: …minä olin 

ihan änkyräkännissä. Se oli ensimmäinen kerta, kun minulla meni siis sillä tavalla, 

että minä en pystynyt pitämään mistään huolta. Me mentiin kaupungille, minä 

meinasin hukata meidän kaksivuotiaan lapsen … säikähdin tosi pahasti… Juomi-
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sen hallinnan menetyksen kokemus liitettynä äitiyteen tuo äitien kerrontaan edellä 

mainitun traumaattisen syyllisyyden ja häpeän kaiun, sekä myös kauhun siitä, 

miten paljon huonommin tilanteissa olisi voinut käydä.  

Lilja: …minä olen nyt käynyt hirveästi niitä läpi, sitä syyllisyyttä ja koittanut 

sitä sillä tavalla ajatella, että no minä silloin toimin väärin, mutta että minä 

olen koittanut, etten liikaa rupeaisi rypemään siinä omassa syyllisyydessä. 

Kun nyt niitä muistoja on tullut, kun silloin minä jotenkin vähättelin niitä hir-

veästi, että eihän siinä oikeasti käynyt mitään. Mutta nyt on yhtäkkiä jotenkin 

tajunnut, että herranjumala, siinä olisi voinut käydä vaikka mitä.  

Menneisyys nostaa muistoja mieleen vielä pitkään raittiina olon jälkeen, ja 

asiat vaivaavat mieltä, vaikka ne on useaan kertaan läheisten kanssa käsitelty. Äiti 

mokaa lapsensa joulujuhlassa ja onkin hyvä todeta se, että 71 % lasten parissa 

työskentelevistä ammattilaisista on tunnistanut vuosittain työssään päihdeperhei-

den lapsia (Peltoniemi 2003: 173). 

Kirsikka: Minä olen kerran mokannut lapsen joulujuhlassa oikein todella 

pahasti. Että olin aivan ympäripäissäni … se oli hirveää tuommoiselle pie-

nelle lapselle. Mutta nämä on tämmöisiä, joiden kanssa on pakko ollut 

elää … ja sitten nämä nyt on sataan kertaan puhuttu sekä miehen, että lasten 

kanssa silloin aikanaan, kun tuota ... omille vanhemmille riitti, riitti se, että 

tuota, minun isälle riitti se, että minä menin AA:han. Ja äiti tajusi samoin sen, 

että anteeksipyyntö oli se mitä tuota noin niin... Että itselleenhän se oli kai-

kista vaikein antaa anteeksi. Mutta kun eihän sitä siis niin kuin, eihän sitä 

voisi päivääkään olla selvin päin jos jäisi näihin tuota niin hillumaan. 

On hyvä huomioida se tosiasia, että humalatilat eivät ole mitään ns. pieniä sieviä, 

vaan alkoholistin juominen on sairauden edetessä usein päiviä kestävää ja johtaa 

lopulta tolkuttomaan humalaan, jossa muisti ei enää toimi eikä keho tottele. 

Lääkkeiden käyttö yhdessä alkoholin kanssa voi tulla mukaan ja sekakäytön fyy-

siset sekä psyykkiset seuraukset voivat olla hyvin arvaamattomia ja pelottavia 

sekä äidille että lapsille. Syytä avun saamiseen ja tilanteeseen puuttumiseen olisi 

toki huomattavasti ennen kuin tilanteet menevät näin pitkälle.  

Kielo: …minulla oli olleet hartiat jumissa, minulla oli lääkärin määräämiä 

noita lääkkeitä (sanoo nimen), no nehän mennee vähän päähän (muut myön-

telee). Sitten minä siinä join ja sitten minä jossain vaiheessa hoksasin, että 

jee, jee minä otan näitä lisää. Niin, sitten minulla on lapsi ollut sen verran 
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pieni … minä olen ollut tosi pahalla päällä … Minulla on ollut yksi kaveri 

katsomassa, se kertoi vain sitten, että minä olen nostanut sen (lapsen) jonne-

kin lavuaariin, kun siltä on pitänyt pestä takapuoli siltä lapselta (raskas huo-

kaisu). Mutta sitten minä olen siinä mennyt välillä juomaan, se on siinä vaik-

ka kuinka kauan huutanut. Minä muistan sen sitten, että kun minä en vain 

pääse ylös siitä, kun se kestää niin kauan. Ja semmoiset muistot, mistä itse 

kantoi kauheasti syyllisyyttä… 

Lastensuojelussa asiakkuuden yleisimpänä syynä ovat Forssenin (1993: 173) 

mukaan vanhempien päihteidenkäyttö ja tästä johtuneet lasten hoitoon liittyvät 

ongelmat. Forssen nostaa esiin vanhempien käyttäytymisestä piirteen, jota hän 

kuvaa juuri edellisten esimerkkien kaltaisena passiivisena fyysisenä ja psyykkise-

nä pahoinpitelynä aktiivisen pahoinpitelyn sijaan. Vanhemmat tiedostavat tämän 

itse ja asioista puhuminen on äärettömän vaikeaa vielä raitistumisen jälkeenkin. 

Myöskään paikkaa, missä asioista voi puhua, ei ole helppo löytää. Äiti, joka on 

yrittänyt jakaa toiselle alkoholistiäidille syyllisyyden ja häpeän värittämiä muisto-

jaan raitistumisen jälkeen, kertoo saamastaan palautteesta: sen näkee sen pahek-

sunnan siltä toiseltakin ihmiseltä, että minä olen tuolla tavalla toiminut, niin en 

ole sen jälkeen kertonut sitä kovin mielelläni. Hoidon ja tuen tarve alkoholistiäi-

deillä ja myös heidän lapsillaan on aivan ilmeinen vielä pitkään raitistumisen 

jälkeenkin, koska traumaattisimmat muistot palaavat mieleen usein vasta toipumi-

sen myöhemmässä vaiheessa.  

Lapsista tulee kaiken seurauksena äidin juomisen todistajia ja myös sairauden 

uhreja. Tätä ei voi kiistää, eivätkä tätä kiistä myöskään äidit ja äitien tuska kul-

minoituu nimenomaan tietoisuuteen siitä, millaisia seurauksia ja traumoja heidän 

juomisensa on mahdollisesti lapsille aiheuttanut.  

Holmila on todennut asian, joka todentuu myös tässä tutkimuksessa, eli äidit 

ovat hyvin tietoisia siitä, että heidän juomisestaan on haittaa lapsille. Nainen rai-

tistuu usein lasten takia ja jaksaa pysyä raittiina lasten takia. Juomisen mukanaan 

tuomat ongelmat korostuvat niinä vuosina, joina lapset tarvitsevat kasvatusta ja 

hoitoa. Häpeän tunne, joka lapsille aiheutuu äidin juomisen seurauksena, on nai-

selle kipeä paikka. (Holmila 1992: 56–58).  

Asiasta on vaikea puhua ja sitä on ollut vaikea pysähtyä pohtimaan. Osasyy 

tähän löytyy siitä, ettei alkoholistiäideille ja heidän lapsilleen tämän aineiston 

valossa ole riittävästi tukijärjestelmiä, joiden avulla lähteä purkamaan mennei-

syyden kipeitä asioita tai hakemaan tietoa asioista. Nämä kysymykset lapsille 

mahdollisesti aiheutuneista traumoista ja ongelmista ovat äideillä olleet äänenlau-
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sumattomina kysymyksinä mielessä pitkään. Niitä on torjuttu ja työnnetty taka-

alalle, mutta oma toipuminen ja toipumisen mukanaan tuoma asioiden syvä tie-

dostaminen ovat pakottaneet avaamaan silmiä myös lasten tilanteelle. On kuiten-

kin vaadittu omaa vahvistumista ennen kuin näitä kipeitä asioita on kyennyt lau-

sumaan ääneen. Äideillä on tarvetta keskustelulle, kysymyksille, ja he eivät kes-

kustelussaan toistensa kanssa myöskään säästä toisiaan rehellisyydessä siitä, 

kuinka vakavia seuraukset voivat olla ja kuinka paljon työtä asioiden korjaaminen 

voi vaatia vielä pitkään raitistumisen jälkeenkin.  

Seuraavasta äitien välisestä dialogista nousee esiin äitien realismi alkoholis-

mi- sairauden vakavuuden suhteen, mikä on myös osoitus kiellon täydellisestä 

purkautumisesta näiden äitien kohdalla. Tuska nousee nimenomaan siitä, ettei 

tiedä, eikä oikeastaan vielä voikaan tietää, onko oma juominen aiheuttanut jotakin 

seurauksia lapsille. Äidit itse ajattelevat juomisensa olleen niin rajua ja vaikutta-

neen lasten elämänkulkuun niin radikaalilla tavalla, että he pitävät täysin mahdol-

lisena sitä, että se on jättänyt jälkiä lapsiin. Tästä he ovat valmiita kantamaan 

vastuun. Äidit joutuvat kuitenkin yksin tekemään suuria ratkaisuja lasten mahdol-

lisesta avun tarpeesta ja tällaisten kysymysten pohtiminen omaan toipumiseen 

käytettyjen voimavarojen lisäksi tuntuu kohtuuttomalta vaatimukselta. Toisaalta 

äidit suhtautuvat asiaan tyynesti, mikä kumpuaa selvästi tietämyksestä omien 

lasten tämänhetkisestä tilanteesta. AA:n filosofia päivä kerrallaan elämisestä aut-

taa varmasti tässäkin asiassa ja turhaa on myös psykologisoida etukäteen ongel-

mia, joita välttämättä koskaan ei kehity, sillä lapset ovat saaneet äitinsä raittiuden 

ansiosta takaisin. Toipumisen tarkoitus ei voi olla jatkuva pelossa eläminen ja 

ongelmien odottaminen. Usko myös lapsen kykyyn eheytyä olosuhteiden muuttu-

essa on säilytettävä. 

TARINANKERRONNALLINEN TAPAHTUMA: 

KERROTTU TAPAHTUMA: Lilja: Meillä on kotona se, että minä en oikein 

tällä hetkelläkään niin kun tiedä sitä, että ... kuinka paljon meillä lapset edes 

tietää sitä, että mikä on aiheuttanut tätä mielialamuutosta ja kaikkea täm-

möistä, että se on ollut niin kuin alkoholi. … Kyllähän ne tietää, että jotakin 

on ollut. Mutta, että mikä se on ja mikä sen nimi siellä on. Että silloin kun 

minä lähdin AA:han, niin minä silloin näitten kahden vanhimman kanssa … 

olen keskustellut tästä. Mutta sitten nämä meidän pienemmät … pienin ei hir-

veästi koskaan ... voi olla tietenkin jotakin tunnetasolla, sitä on hirveän vai-

kea sanoa, mutta että minä tiedän että hän ei ole, että se perushoito on ollut 

kuitenkin hänelle siinä ja hän ei ole joutunut … kokemaan semmoista suora-
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naista niin kuin uhkaa. Että minä en tiedä, kuinka paljon hän on sitten käsit-

tänyt tästä tunne … niin minä en oikein itsekään tiedä, että kuinka siihen 

näitten pienten siihen asiaan pitäisi niin kuin suhtautua… Että ehkä minä 

olen ainakin sitten nyt ajatellut itse niin että koita nyt panostaa, kun on kui-

tenkin näin alussa niin tähän omaan toipumiseen. Että se on varmaan paras-

ta toipumista sitten niille lapsillekin. Mutta sitten että, jos sitä tarvetta tulee, 

niin täytyyhän niillekin jotakin sitten. Mutta tosiaan näistä pienistä minä en 

oikein, minun on ainakin hirveän vaikea saada käsitystä siitä...  

ESIMERKKI SISÄLLYTTÄÄ TOISET ÄIDIT OSALLISTUMAAN: 

Kaisla: Niin kuin käsittänyt asioita.  

Lilja: Käsittänyt tai näin ...niin, että...  

OSALLISTUVA ESIMERKKI: Kaisla: Totta kai siis olihan minunkin nuorim-

mainen lapsi tosi pieni silloin, että hänhän täytti kolme silloin kun me olimme 

siellä kuntoutuksessa … Mutta onhan hänkin vaistonnut silloin, kun minä 

olen juonut, että nyt ei ole äiti turvallinen. (myöntelyä) Ja varsinkin sitten 

avioeron jälkeen, kun ei ollut enää sitten sitä miestä siinä kaverina ollenkaan, 

niin tuota sehän jäi sitten isompien sisarusten hoidettavaksi.  

Kielo: Niin, niin.  

Kaisla: Niin, tuota onhan se vaistonnut, että nyt ei ole äidillä kaikki kunnossa. 

Ei tietenkään sen ikäinen, ei tietenkään ymmärrä sitä...  

Lilja: Niin, niin, että mikä siinä on...  

Kaisla: Niin ei se ole tajunnut sitä, että mikä siinä on.  

OSALLISTUVA ESIMERKKI: Kielo: Niin, eihän minullakaan ollut kuin, mi-

nunkaan lapsi ei ollut kuin neljävuotias, kun minä olen raitistunut ja kyllä se 

vieläkin niin kuin, silläkin asioita mitä ...  

KESKUSTELUN ALOITTANUT ÄITI TEKEE YHTEENVEDON, HAKEE 

VASTAUKSEN ESITTÄMÄÄNSÄ KYSYMYKSEEN: 

Lilja: Niin, että kyllä ne yllättävän pieninä saattaa...  

MISTÄ SYYSTÄ TOISET ÄIDIT HALUAVAT LOHDUTTAA, HELPOTTAA 

ÄIDIN KOKEMAA MAHDOLLISTA SYYLLISYYTTÄ TAI LIEVENTÄÄ PEL-

KOA: 
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Kielo: Niin en halua nyt sinulle syyllisyyttä lisätä.  

Kaisla: Ei tietenkään! (huudahtaen)  

Lilja: Ei, eikä se lisääkään. Mutta minä olen itse sitä miettinyt, että kuinka ja 

miten. Ja sitten, että pitääkö asioista ruveta puhumaan jos ei koe, että tulee 

jotakin oireita, vai puhutaanko niistä vasta sitten, jos tulee jotakin oireita tai 

näkyy jotakin oireita niin. Tämä muuten selvästikin nämä on semmoisia asioi-

ta, että ei näistä ... en minä tiedä kuinka paljon näitä on sitten (naurahdus) ... 

niin mistä tämmöisestä menet kysymään, jos menet kysymään jostakin terve-

yskeskuksesta omalääkäriltä, niin eipä siellä paljon taideta... 

Kielo: Niin sanonko minä minun lapselle nyt että... 

Kaisla: Niin.  

Lilja: Niin minä olen ainakin itse ajatellut, että nyt minä toimin näin, mutta 

sitten tilanteen mukaan. 

Jatketaan äitien käymää dialogia tarjoamalla vastaukseksi seuraavassa isoäideistä 

Orvokin ja Ruusun vastaukset. Isoäidit ovat käsitelleet lastensa kanssa juomis-

taan lasten ollessa jo aikuisia sekä pohtineet asioita myös anteeksi pyytämisen ja 

anteeksi antamisen näkökulmasta. 

Orvokki: On, on minulle (merkinnyt) se (raittius) on hirvittävän kanssa, siinä 

äitiydelle. Että minä niin kuin lasten kanssa pystyn puhumaan kaikista asiois-

ta, kaikennäköisistä asioista. Ne kysyy minun lapsuudesta ja minun sieltä ole-

vista asioista. Minä uskallan puhua. ... koska heille on sitten kanssa tarttunut 

se, miten minä olen toiminut. Että tuota, siinä mielessä se on ollut suuri jut-

tu... Ja nehän on nähnyt minun juovan kaikkein eniten. … ne ei koskaan syyl-

listänyt minua siitä sillä viisiin ... mutta minä en ole kyllä niin kuin, että minä 

olisin niin kuin anteeksi pyytänyt ja tämmöistä, minä en tehnyt sitä, muistaak-

seni en ole tehnyt. Sen minä olen sanonut kuinka tärkeitä ihmisiä, ne tietää ne 

on sanonut, että kyllä me tiedetään että me ollaan niin hirveän tärkeitä sinul-

le, niin kuin ne onkin. Ollut aina. … kun minä ajattelen että mitä minä pyy-

dän anteeksi? Minä voin pyytää ihan semmoisia tavallisia mokia. Mutta nä-

mä asiat, niin ... minä en tiedä ... en osaa sanoa ... kaikkea ei voi pyytää sillä 

viisiin anteeksi. … mutta minä en niin kuin tätä meidän yhteiselämää, koska 

tämä meidän yhteiselämä on ollut hirveän vahva. 
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Ruusu: … niin se on aika rankka prosessi (huokaus), että jossain vaiheessa 

törmää siihen omaan syyllisyyteen, just näihin lapsiin nähden, niin törmää 

siihen, että minä olen laiminlyönyt ja … no (naurahtaen) minä nyt olen var-

sinaisesti laiminlyönyt. Että ensimmäisen kerran, kun minä tulin AA:han niin 

minun lapset oli huostaanotettu kaikki. … Se on ollut rankkaa ja se on ollut 

kipeää, mutta … kyllä siinä sitten pikku hiljaa on ollut tuloksena se, että minä 

olen noin suurin piirtein suhteissa näihin lapsiin tänä päivänä ja tuota näen 

niin kuin sen, että ne on kärsineet tästä, niillä on kaikilla niin kuin ne omat 

haavat, mutta minä en voi niille mitään. Että senkin minä olen oppinut ym-

märtämään, että minä olen voimaton toiseen ihmiseen nähden. Että minä en 

voi auttaa, vaikka miten olisi. Että niin mielellään kun sitä laittaisikin kättään 

väliin, kun toinen lyö päätään seinään, niin se ei onnistu (naurahtaen)… se ei 

onnistu… Ja sitten siinä on ollut niitäkin vaiheita että ne on katkaissut ihan 

täysin yhteydet minuun, että ne ei ole halunnut olla missään tekemisissä. 

Mutta sen minä olen laskenut, että se on ihan tervettäkin tavallaan, että kun 

ne käy sitä omaa henkistä kehitystä läpi, niin niitten täytyy saada vihata mi-

nua oikein maan perkeleellisesti. … Ja sitten sekin tarpeellisuus, että nämä 

ihmiset, nämä minun lapset, että ne on pystyneet katkaisemaan nämä na-

panuoransa tässä vuosien varrella. Kestihän se minullakin … katkaista se 

napanuora. 

Äidit tiedostavat myös vastuunsa siitä, että heidän alkoholinkäyttönsä on vinout-

tanut lasten käsityksen normaalista alkoholinkäytöstä ja osa löytää tämän vi-

nouman myös omasta lapsuudestaan. Ympäristötekijöillä on vaikutuksensa alko-

holismin ja päihderiippuvuuden kehittymiseen perintötekijöiden ohella. Voidaan 

kysyä, kuinka usein perheissä ja suvuissa tietynlaiset juomatavat jatkuvat suku-

polvesta toiseen, kun niitä ei kukaan kyseenalaista.  

Lilja: Kyllä minusta tuntuu, ainakin että meillä varmaan lapset hyvin pitkään 

on pitänyt sitä, että on täysin normaalia, että aikuisten ruokajuoma on aina 

viini. 

Kaisla: On ja sitten juovasta ajasta kun ajattelee, niin nehän näki sitä minun-

kin juomista kotona koko ajan. Että en minä tiedä, että tiesikö ne edes mikä, 

mikä olisi ollut normaalia… Että se on, heille varmaan ihan niin kuin minun 

oma lapsuus, niin minulle se oli ihan normaalia, että perjantaina isä juo jon-

kun kossupullon tai tämmöisen ja vähän helpottaa lauantaina oloa tai minun 
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mielestä se oli normaalia. Tai tulee naapurin ukot tulee kaikki meidän auto-

talliin tai jotain. 

Holmila ym. (2008: 421–430) ovat artikkelissaan laajasti käsitelleet kotimaisia ja 

ulkomaisia tutkimuksia. Yleiskuvaksi on jäänyt se, että päihteiden väärinkäyttö on 

sukupolvelta toiselle siirtyvissä vaikeuksissa yksi keskeinen tekijä, joka kietoutuu 

muihin psykososiaalisiin ongelmiin. Myös Denzin (1987: 117) huomioi teorias-

saan sen, kuinka juominen on monelle alkoholistille keino hallita tai unohtaa 

negatiivisia lapsuuden tunnekokemuksia ja muistoja. Usein alkoholistin juominen 

on alkanut siitä, että sen avulla on yritetty unohtaa tai helpottaa vaikeita mennei-

syyden kokemuksia liittyen ihmissuhteisiin, erityisesti äiti- ja isäsuhteeseen. Ko-

timaisista tutkijoista Lämsä (2009: 218–219) on lasten ja nuorten syrjäytymisen 

syitä tarkastellessaan todennut perheongelmien periytyvän ylisukupolvittaisesti 

sekä vanhempien ja lasten hyvinvoinnin ongelmien kietoutuvan yhteen. Lasinen 

lapsuus -tutkimukseen osallistuneista 14 % ilmaisi huoltaan, joka liittyy omaan 

päihteidenkäyttöön (Peltoniemi 2005: 8).  

Puhutaan sosiaalisesta perimästä, jossa päihderiippuvuus voi kulkea ylisuku-

polvisena ketjuna vanhemmilta lapsille. Vanhemmilta omaksutaan malleja, jotka 

vaikuttavat lapsen tulevaisuuden mahdollisuuksiin usein negatiivisella tavalla. 

Sosiaaliseen perimään liittyvillä ongelmilla on myös taipumus kytkeytyä toisiinsa 

ja kasautua. Tämä lisää syrjäytymisen riskiä, jota eivät vähennä yhteiskunnassa 

vallitsevat ennakkoluuloiset ja syrjivät asenteet päihderiippuvaisia kohtaan. Mutta 

yhtä tärkeää, kuin on tiedostaa sosiaalisen perimän riski, on tiedostaa myös se 

tosiasia, että kaikki riskiryhmään kuuluvat eivät syrjäydy eivätkä sairastu päihde-

riippuvuuteen vanhempiensa tavoin. Aina on olemassa suojaavia tekijöitä ja kei-

noja puuttua huono-osaisuuden kierteeseen, murtaa erilaisia ylisukupolvittaisia 

ilmiöitä, kuten tämänkin tutkimuksen äidit ovat tehneet. Perheiden tukeminen 

nousee tärkeään rooliin mietittäessä keinoja negatiivisen sosiaalisen perimän 

ennaltaehkäisyyn. Perhe ja suku voivat olla myös selviytymistä tukevia ja selittä-

viä asioita yksilön elämässä, ja tutkimusaineistot antavat viitteitä siihen, että lä-

hiyhteisön tuen puuttuessa riski myös ongelmien syvenemiseen kasvoi. (Lämsä 

2009: 210, 219–220, Vilhula 2007: 121–122, 125, ks. myös Holmila ym. 2008: 

421–430).  

Tämä kaikki saa vahvistusta isoäitien kerronnassa, jossa nousee vahvasti esiin 

äitien hyvin tunnepitoinen huolipuhe myös seuraavan sukupolven päihteidenkäy-

tön hallitsemattomuudesta ja erilaisista ongelmista ja toisaalta puhe myös raittiin 

elämäntavan valinneiden lasten elämästä. Kerronnassa tulee esille se, kuinka ran-
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koiksi erilaiset elämänkulkuun liittyvät asiat muotoutuvat ja kuinka merkitykselli-

seksi erityisesti päihteet niiden muotoutumisessa nousevat läpi sukupolvien. Tari-

noissa nousee vahvasti esiin myös alkoholistin aikuisten lasten ääni, jota käsitel-

lään enemmän seuraavassa luvussa. 

Kanerva: Sitten kun minä olen huipulle pääsemässä, että elämä rupeaa lui-

sumaan, menemään kohdilleen ja elämä menemään tasapainoon, niin minä 

aina jonkun asian takia putoan sieltä niin kuin alas. (puhuu itkua äänessään) 

Että se on ollut hirveätä minun elämä. 

Äitien kertomuksista tulee esiin myös hyvin se, kuinka he ymmärtävät nyt tässä 

päivässä sen, kuinka lasten ainoa mahdollisuus on ollut vain kaikin keinoin yrittää 

jotenkin selviytyä. Heidän on täytynyt oppia lukemaan äitiä, tilanteita ja muovata 

omaa käyttäytymistä kulloisenkin tilanteen mukaan niin, että tilanteista selvitään 

mahdollisimman pienin kolhuin. Lapsille kehittyy äärettömän herkkä lukutaito 

erilaisiin tilanteisiin, eivätkä aikuiset selvästikään aina ole perillä siitä, missä ja 

mitä lasten korvat ovat kuulemassa ja silmät näkemässä.  

Kaisla: Mutta onhan siis lapset joutuneet herranjestas sitten sen takia näke-

mään semmoisia, että tuossa vaiheessa nyt täytyy äitiä lähteä väistelemään 

tai varomaan tai näin tai selittelemään naapureille, että äidin olotila tai jo-

tain muuta tämmöistä ... lapset niin kuin lukee (myöntelyä), että no niin nyt 

äiti on siinä pisteessä, että sille voi sanoa tällä tavalla, mutta kohta se on sii-

nä pisteessä, että pitää pysyä omassa huoneessa. Ja olla hiljaa, ja tällä taval-

la. Että kyllä ne niin kuin oppii koodaamaan, ihan selvästi. Ja hirveän pit-

kään sillä tavalla eron jälkeen esimerkiksi, kun lapset lähti viikonlopuksi 

isänsä tykö, niin tuota ne tiesi aina, että äiti menee baariin … ja itsellä oli 

vakaa aikomus olla selvin päin… Mutta kuinka ollakaan, toisin kävi … lapset 

tiesi aina (myöntelyä) etukäteen, että nyt on semmoinen hetki, että kohta äiti 

juo. Ne jotenkin niin kuin osasi lukea. 

Näkemys alkoholistiperheen lasten rooleista on tästä näkökulmasta tarkasteltuna 

täysin uskottava (Black, 1991: 11–17, 20–22, Deutsch 1982: 58–74). Lasten kyky 

nähdä alkoholismi uhkaavana, koko ajan olemassa olevana vielä äidin raitistumi-

sen jälkeenkin on mielenkiintoinen kyky lukea äidin käytöstä ilman teoriaa alko-

holismista. Se on omalle käytännön kokemukselle kehittynyttä lukutaitoa, jollais-
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ta lapselle ei tarvitsisi tietysti kehittyä.49 Se tekee lapsista tarkkailijoita, huolehti-

joita, jotka alkavat elää elämäänsä liikaa tulkiten ensin toisten tunnetiloja ja toi-

mintaa. Tämä on olennainen toimintamalli puhuttaessa läheisriippuvaisesta käyt-

täytymisestä, joka on tyypillistä erityisesti alkoholistiperheessä kasvaneelle taa-

kankantajan roolissa toimineelle ja kasvaneelle lapselle, joista kehittyy pieniä 

aikuisia aivan liian varhaisessa vaiheessa lapsuuden jäädessä kesken, kun elämään 

astuvat liiaksi aikuisten murheet. 

Kielo: …vieläkin oma lapsi tulee mieleen että, minun lapsihan ei ole saanut 

mitään terapiaa, eikä mitään semmoista. Ei se, sillä ole se toipuminen kanssa 

kovin nopeaa tai sitten tulee siis edelleen, että ei se voi minuun luottaa täysin. 

Että tuossa … kun näin pitkästä aikaa minun kaverin ja sitten minun lapsi oli 

mukana, mehän pelleillään hirveästi ja mehän naurettiin kauheana ja näin. 

Niin sitten minun lapsi oli hirveän vihainen minulle siitä ja sitten, että sinä 

olit äiti ihan humalainen kun sinä sen kanssa nauroit. Että se joku semmoinen, 

että kun minä reagoin vähän erilailla kun kotona, että meillä oli aivan pos-

kettomat jutut, niin sillä tuli se ... Niin, että sinä olit ihan niin kuin humalassa 

olisit ollut. 

Kaisla: …Hän on semmoinen äärettömän hyvä tunnemittari, että hän tietää 

jo ennen kuin minä tiedän, että minulla rupeaa ajatusmaailma pyörähtämään 

väärään suuntaan. Niin vanhin lapsista reagoi siihen. Että hän on se ihan 

pomminvarma, että jos hän tulee sanomaan minulle, että äiti oletko ryhmissä 

käynyt milloin, niin se on heti selvä, nyt äkkiä menoksi. Se on ihan selvä 

merkki. Se lapsi rupeaa reagoimaan siihen, että, ei ole kaikki kunnossa. Äidil-

lä lähtee ajatusmaailma menemään väärään suuntaan.  

Aineisto nostaa esiin lasten elämästä myös kuoleman ja menettämisen pelon tun-

teet, pelon siitä, että oma äiti kuolee tai lähtee juomisen seurauksena. Tämä lap-

sen kokema tunne kertoo meille siitä, että lapset näkevät ja kuulevat äitiensä juo-

misen seurauksineen kaikessa raadollisuudessaan ja heidän tunteensa on täysin 

perusteltu. Lapset ovat äitiensä juomisen lähimmät todistajat. 

                                                        
49Rauha: Äiti tajusi hyvin varhain, missä minä menin ja hän tajusi myös, etten juonut ilkeyttäni. Sen 
ovat tienneet onnekseni myös lapseni. Ihmeellisessä viisaudessaan he tiesivät, etten koskaan juonut 
siksi, että heissä olisi ollut jotain vikaa. Tyttäreni sanoi, että kun faija joi, hän nousi aamulla ylös, 
puki päällensä ja lähti työhön, mutta sinä, äiti, olit niin hirvittävän kurjassa kunnossa. Lapsi tiesi, että 
äiti juo pahaan oloonsa. … Lapsilleni en niitä vuosia koskaan voi korvata. (Loiri-Seppä 2010: 21, 23).  
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Kielo: Minä olen huomannut omassa lapsessa sen huolehtivaisuuden … edel-

leen … se on kuitenkin semmoinen tietyn huolen kantaja. Minä olen vähän 

hajamielinen, minulla saattaa unohtua (naurahdus) välillä avaimia ja kaikkia, 

se ottaa hirveitä paineita edelleen tuommoisista asioista … että sitä pitää it-

sekin aika tarkkana olla, että se pystyy sillä tavalla, että minä kuitenkin olen 

se, joka huolehtii tässä perheessä asiat, että sen ei tarvitse huolehtia. Ja se, 

että mitä se sitten sanoi, että se pelkää myös sitten, että minä saatan kuolla, 

että minulle voi jotain semmoisia tapahtua, kun se menee pois silloin viikon-

lopuksi.  

Kaisla: Joo, kyllä. Joo.  

Kielo: Että niitähän se edelleen pelkää, että minulle käy jotakin. En minä tie-

dä pelkääkö semmoista lapset niin paljon, joilla ei ole alkoholistiäiti, 

ta ...ainakin oma lapsi pelkää. 

Kaisla: Joo... ei ole kauaakaan, kun minulla nuorin lapsi yllättäen sanoikin, 

joululoman aikana, niin se itki kauheasti. Se oli nähnyt painajaista, näki pai-

najaista, itki sängyssä ja minä sitten menin siihen, että mitä nyt. Minä pel-

kään äiti, että sinä kuolet. Että se oli vähän minulle outo, että mistä tämä tuli. 

Tuli ja hän oli sitten justiin oli menossa isovanhempiensa luo pariksi päiväksi 

joululomalla, niin ei se suostunut lähtemään sinne. Se oli ihan vakuuttunut, 

että jos hän lähtee kotoa, niin äiti kuolee.  

Edellä löytyy kuvauksia, joissa juuri nämä pienimmät lapset puhuvat äidin käy-

töksen muuttumisesta tai ilmaisevat pelkojaan, kun menneisyyden tapahtumat, ja 

muistot jostakin syystä palautuvat mieleen kesken arjen touhujen. Näillä hetkillä 

on erityinen merkitys äideille esimerkiksi, kun he miettivät itsensä jatkuvan hoi-

tamisen tärkeyttä. Yksi esimerkki tästä oli jo aiemmin esiin nostettu lapsen viitta-

us äidin unitautiin, jonka kuulemisesta äiti itse totesi seuraavasti. 

Lilja: … tämmöistenkin juomisten jälkeen sitä voi olla vielä, uskotella itsel-

leen, että kyllä tämä varmaan on vielä jotenkin saatavissa hallintaan… Niin 

silloin minä ajattelin, että tämmöisistä asioista on, kyllähän niitä on hirveän 

vaikea, sitten kun sen pikkulapsen silmät kun näkee mielessä. Että jos nyt on 

tullut pullo mieleen, niin on ihan hyvä kun ne muistaa. (Tätä äiti pohtii hi-

taasti puhuen, äänessä itkua. Muut äidit myöntelevät, asia vetää vakavaksi.)  

Lapsi, jolle äidin alkoholismi on näyttäytynyt unitautina, jonka seurauksena äiti 

on vain nukkunut ja nukkunut, kertoo hyvin rehellisesti ja avoimesti sen, mitä 
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lapsi on nähnyt ja kokenut. Luottamuksen, arvotuksen ja arvovallan saaminen 

vanhempana takaisin vaatii aikaa ja kovaa työtä. Myös lapset ilmaisevat tämän 

suoraan sekä sanoin että käytöksellään. Tämä ei ole helppoa raittiutensa alkutai-

paleella olevalle alkoholistille. Juovat vanhemmat eivät ole tietoisia siitä, kuinka 

tarkat silmät ja herkät korvat lapsilla on. Alkoholistiperheissä lapset tarkkailevat 

ympäristöä ja perheen tapahtumia erityisen tarkasti. Tämä liittyy tarpeeseen enna-

koida ja turvata tapahtumia, vaikka siihen ei lapsella iän ja iän tuomien kykyjen 

puolesta olisi edes mahdollisuuksia. Peltoniemi (2005: 8) toteaa Lasinen lapsuus -

tutkimushankkeen loppupäätelmänä, että päihdeperheessä eläminen korostuu 

suuren turvattomuuden, pelon ja yksinäisyyden ajanjaksona ja monet lapsena 

koetuista haitoista seuraavat päihdeperheissä eläneitä vielä aikuisuudessakin.  

Usein myöskään lapset eivät voi välttyä kuulemasta esimerkiksi vanhempien-

sa äänekkäitä riitatilanteita ja niissä lausuttuja sanoja, jotka lapset tulkitsevat hel-

posti hyvin konkreettisesti sellaisina kuin ne lausutaan, kuten seuraavassa esimer-

kissä on käynyt. Pelko ja uhka äidin lähtemisestä ovat jääneet elämään lapsen 

mieleen, koska lapsi ei ole yhdistänyt riidan syytä äidin juomiseen, eikä näin ollen 

äidin lähtemisen uhka ole poistunut lapsen mielestä äidin raitistuttua. Lapsi on 

ikään kuin valmistautunut äidin lähtöön nostamalla isän äidin ohitse määräävänä 

auktoriteettina perheessä.  

Lilja: …minä söin puuroa ja minulla oli se hillopurkki siinä ja tämä meidän 

viisivuotias sanoi minulle, että äiti, hillopurkki pitää laittaa jääkaappiin, kun 

se on aukaistu. Minä sitten, että joo minä laitan sitten kun minä olen syönyt. 

Se että ei kun se pitää laittaa heti. Että tuota noin niin, isä on sanonut, että 

hillopurkki pitää laittaa jääkaappiin heti ja isä meillä tietää asiat ja isä näis-

tä päättää ja sitä paitsi isä on sanonut, että sinä muutat kohta pois. Eli se oli 

lasten mielestä, että minun ... se alkoi mennä sillä tavalla, että oikeastaan ei 

siihen, mitä minä sanon niin tarvitsekaan enää uskoa … sitten sillä pääsi 

ihan hirveä itku sillä lapsella. Ja sitten me istuttiin kauan ja juteltiin siitä, et-

tä en minä ole mihinkään lähdössä, enkä muuttamassa … Se oli kuullut … Me 

sitä käytiin sitten miehen kanssa läpi. … Se oli se viikonloppu, jolloin minä 

olen nyt viimeksi juonut … Silloin miehen kanssa, niin minä kai se siinä taisin 

sanoa, että … minä pakkaan matkalaukun ja häivyn täältä tai jotakin täm-

möistä näin … Ja se oli lapsi kai kuullut sen sitten ja se oli tulkinnut sen asi-

an sitten näin, että isä on sanonut, että minä muutan pois. Ja se koki sen näh-

tävästi sitten, sen reaktio, kun se tuli sitten itku ja muu sieltä, niin se oli sitten 

kauhean niin kuin... 



 145

Raskausajan juominen on yksi kipeimmistä ja arimmista alkoholistiäitejä kosket-

tavista aiheista. Aihetta on tutkinut Koponen (2006: 153, 157–159, 163), joka 

toteaa, että sikiöaikainen alkoholialtistus ja vaikeat elämänkokemukset vaaranta-

vat vakavasti lasten kehityksen. Koposen tutkimukseen osallistuneiden lasten 

elämänkokemukset ovat rankkoja. Koposen mukaan lastensuojelulaissa määritetyt 

lasten oikeudet eivät toteudu käytännössä. Pitkäaikaisen huostaanoton kynnys on 

Suomessa erittäin korkea ja lapsilla oli ollut myös useita eri sijaishoitopaikkoja. 

Tutkimuksessa todettiin toisaalta myös se, että huostaanottoja voitaisiin estää, jos 

päihdeäitien hoito aloitettaisiin jo raskausaikana, ja perheelle annettavaa tukea 

jatkettaisiin pitkään lapsen syntymän jälkeen. Päihderiippuvaisten äitien raskau-

den ja syntymäkauden läheistä hoitoa ja tukea yhdessä vauvan kanssa on kehitetty 

Suomessa ja sillä on todettu olevan pitkällä aikavälillä etuja sekä lapsen tulevan 

kasvun ja kehityksen, että äidin toipumisen kannalta (Pajulo ym. 2006: 461). Ala-

ja ja Tuomiranta (2004: 3647, 3650) totesivat päihderiippuvuudesta ja mielenter-

veysongelmista kärsivien äitien kasvavan määrän äitiysneuvolassa. Useimmat 

äideistä ovat itse päihdeperheissä kasvaneita, ja heillä on päihdeongelmainen 

puoliso. Päihderaskauksien hoidon kehittäminen on näiden perheiden kannalta 

välttämätöntä. Raskaana olevien päihdeäitien pakkohoito on asia, joka puhututtaa, 

mutta ei ole yksinkertainen eettisesti, sen vaikuttavuudesta ei ole tietoa ja se joh-

taa helposti ylilyönteihin (Mäkelä 2010: 456–463).  

Nuoremman sukupolven äidit eivät keskustelussaan tätä vaikeaa aihetta si-

vunneet, ja harvoin äidit haluavat myöntää juoneensa raskausaikanaan. On kui-

tenkin täysin realistista uskoa, että kun alkoholismiin sairautena kuuluu kokemus 

juomisen himosta ja pakosta sekä juomisen hallinnan menetyksestä, eivät kaikki 

alkoholistiäidit kykene pysyttelemään alkoholista erossa myöskään raskausaika-

naan. Tästä kertovat tilastotiedot vuosittain syntyvistä 550–600:sta jonkinasteisen 

alkoholin aiheuttaman pysyvän sikiövaurion saaneesta lapsesta (Autti-Rämö 2010: 

131). Aihe tuntuu olevan kiistelty, sillä Mäkelän (2010: 456–457) mukaan nämä 

luvut ovat amerikkalaisesta artikkelista suomeen siirrettyjä ja yliampuvia todelli-

sen luvun ollessa noin 70 lasta vuosittain. Roineen ja Ilvan (2010: 16–18) tekemä 

koonti maamme tätä aihealuetta koskevasta tutkimuksesta kertoo lisätutkimuksen 

tarpeesta, jotta asiaan saataisiin lopullista varmuutta. Tutkimustulokset kertovat 

päihteiden aiheuttamista vakavista, mutta eriasteisista sekä myös lyhyen ja pitkän 

aikavälin haitoista, joiden lopullisesta määrästä kenelläkään ei tunnu olevan tietoa. 

Määriä joko yli- tai aliarvioidaan. Yksi isoäideistä on kuitenkin tämänkin asian ja 

sen seurausten suhteen itselleen täysin rehellinen ja puhuu asiaa rohkeasti nostaen 
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esiin myös yhden, vielä mainitsemattoman seikan, eli alkoholin käytön aiheutta-

mat keskenmenot.  

Kirsikka: Oli se, oli se, oli se varmaan (pohjakokemus tai kiellon murtuma-

kohtakokemus), siinä oli, siinä oli se, oikeastaan sen jälkeenhän, sen jälkeen-

hän minä vasta join oikein kunnolla. ...koska niin kuin, siis silloin kun se 

li ... minä tuota noin niin ... minä olin ihan hirvittävä sitten sen jälkeen kun 

tuli se keskenmeno. Ja minä olin ihan hirvittävä kaikkia ihmisiä kohtaan-

kin. … On minulla, minulla on kolme keskenmenoa yhteensä ollut, mutta ne 

oli aikaisemmassa vaiheessa, ettei ne sillä tavalla. Mutta minä olen ihan 

varma että ne johtuivat kaikki viinasta. Siis nyt kun ajattelee, ne olivat sinä 

aikana kun minä join... mutta tuota. Minä olisin halunnut enemmän lapsia, 

mutta se nyt on, kaksi tervettä olen saanut (naurahtaa, tämä osuus menee äi-

dillä tunteisiin) ja neljä lastenlasta niin kaikki on upeasti että ei siinä mieles-

sä. Ja kun ajattelee, niin minun toipumiseni kannaltahan on hirveän, hirveän 

hienoa ollut se, että minä olen saanut keskittyä ihan itseeni sitten, ettei ole ol-

lut mitään pieniä lapsia siinä. Ja tuota niin jos ajattelee näitä, että on kama-

lat määrät äitejä, joilta on otettu huostaan lapset ja muuta. 

Äideillä paljon alkaa lapsista ja paljon päättyy lapsiin. Alkoholistin lapsen rooli 

on todella rankka rooli monessa mielessä. Aineistosta paljastuu vielä yksi mielen-

kiintoinen piirre, jossa lapsi näyttelee tärkeää osaa. Alkoholistiäidin toipumispro-

sessin käynnistäjänä ja kiellon murtajana näyttäisi toimivan lapsi. Positiivinen 

asia on tietysti se, että rakkaus lapseen näyttää säilyvän vahvana ja horjumatto-

mana juomisesta huolimatta, mutta rakkaudesta juovana aikana maksetaan turhan 

kovaa hintaa.  

Lilja: …mikä sitten loppujen lopuksi sai niin kuin sen että joutui sitä asiaa 

niin paljon miettimään ja sitten tunnustamaan sen, että minä olen täysin voi-

maton tämän asian suhteen. Niin kyllä se varmaan oli tämä äitiys ja ne lapset. 

Että minä olisin varmaan mennyt omassa juomisessani, uskoisin niin, pi-

demmälle jos minulla ei olisi lapsia… 

Vastuu on suuri, sillä äiti on toipumisensa alkuvaiheessa koko ajan vaarassa kom-

pastua, retkahtaa ja hän tuntuu nojaavan koko painollaan lapseen. Jos lasta ei olisi, 

niin… -lause on ilmassa uhkaavana koko ajan. Kuolemanuhka ei ole liian lievä 

sana kuvaamaan tilannetta, jossa alkoholistiäiti sanoo elävänsä seisoessaan tien-

risteyksessä valitsemassa suuntaa tulevaisuudelleen. Jatkaako entiseen malliin vai 

lopettaako juominen.  



 147

Kielo: ...vaikka sanotaan, että itsen takia pitää tulla. Mutta minä olen ajatel-

lut näin, että minä en, minähän olisin kuollut, tai minähän en olisi kestänyt 

sitä jos minulta olisi se lapsi viety. Sitä häpeää ja syyllisyyttä minä en olisi 

enää jaksanut.  

Kaisla: …minä en ensinnäkään olisi lähtenyt ikinä jos minä en olisi saanut 

lapsia mukaan, niin minä en olisi lähtenyt. Minulla ei ollut itsellä minkään 

näköistä omanarvontuntoa enää olemassakaan, minähän olin ihan valmis 

tappamaan itseni. Ainoa asia mikä piti minua elossa oli ne lapset. Jos minä 

olisin ne menettänyt, niin minä olisin ryypännyt itseni hengiltä. Tai ryypännyt 

itseni siihen pisteeseen että olisin löytänyt sen rohkeuden ottaa itseni hengiltä 

lopullisesti. Mutta kun minulle annettiin mahdollisuus lähteä raitistumaan 

lasten kanssa niin silloin otin sen. (äiti puhuu asiaa painokkaasti)  

Näissä edellisissä tekstiesimerkeissä on löydettävissä myös analyysiä vahvistavaa 

vahvaa minä -puhetta. Eli sekin, miten äidit vahvasti tässä asettavat itsensä sub-

jektiksi suhteessa käsiteltävään aiheeseen, vahvistaa tehtyä tulkintaa. Hyvää ver-

tailukohtaa antaa Väyrysen (2006: 81) tekemä tutkimus huumeita käyttävästä 

äidistä, jonka kokemukset lasten huostaanoton jälkeen ovat hyvin samantyyppisiä 

kuin tämän tutkimuksen äidin, jonka elämällä ei tuntunut enää olevan merkitystä. 

Hardesty ja Black (1999: 602, 617) pitävät tätä äitiyden sidettä erittäin tärkeänä, 

ja se tulisi heidän mukaansa ottaa huomioon, sillä se on keskeinen riippuvuudesta 

toipumista edistävä tekijä. Heidän tutkimustuloksensa vahvistavat monella tapaa 

sitä, kuinka päihderiippuvainen äiti lähtee toipumisen tielle lasten vuoksi ja kuin-

ka merkityksellistä tuon prosessin onnistumiselle on onnistua kiinnittymään hy-

vän äidin ideaaliin. Mutta mitä tämä merkitsee lapsen kannalta katsottuna?  

Seuraavassa keskustelussa tulee esiin se, kuinka äidit ovat nojanneet lapsiinsa 

elämänsä ns. syinä jo hyvin pitkään. Ilman lapsia ei olisi lähdetty raitistumaan, 

toipumaan. Ilman lapsia ei olisi selvitty myöskään juovasta ajasta, vaan kokemus 

siitä, että juominen olisi ollut vielä rankempaa ja jopa kuolemaan johtavaa, on 

vahva. Dialogista nousee esiin myös jo aiemmin käsitelty viha-rakkaussuhde 

lapseen ja lapsen syyllistäminen omasta juomisesta. Eli lapsen vuoksi on myös 

juotu paljon. Ja kaiken tämän taustalla niin voimakkaat syyllisyyden ja häpeän 

tunteet, että ne ovat johtaneet jopa itsetuhoisiin ajatuksiin.  

TARINAKERRONNALLINEN TAPAHTUMA: 

KERROTTU TAPAHTUMA: Kaisla: Siis en minä olisi ikinä lähtenyt raitistu-

maan jos ei olisi ollut sitä rakkautta niihin lapsiin. Että kaikki ne, siis nehän 
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on pitänyt hengissä vuosikaudet. Ne lapset on pitänyt hengissä. Ne on ollut se 

syy, minkä takia sieltä sängystä on ollut pakko nousta.  

ESIMERKKI SAA TOISEN ÄIDIN OSALLISTUMAAN: Kielo: Niin minä ajat-

telin, että olisi juonut paljon nopeammin itsensä jonnekin, jos ei olisi ollut si-

tä lasta siinä.  

Kaisla: Olisi, olisi. Enkä minä olisi enää missään nimessä elossa.  

OSALLISTUVA ESIMERKKI: Kielo: Vaikka sitä kirosikin välillä, että helvet-

tiäkö tuo vaikeuttaa minun juomista ja... 

OSALLISTUVA ESIMERKKI SAA VASTAAVASTI TOISEN ÄIDIN OSALLIS-

TUMAAN: Kaisla: Aivan … juuri niin paradoksaalinen tilanne, että toisaalta 

se lapsi on se yksi syy juoda. Että kun tuo on tuossa haitoilla, minulla on 

elämä niin vaikeaa, koska tuo lapsi...  

Kielo: Niin. Että minulla ei mitään muuta ole kuin... 

Kaisla: Niin, minulla on vain, minun oma elämä on mennyttä, kun te viette 

kaiken minun ajan ja minulla on. Että se on tavallaan se syy juoda. Mutta sit-

ten toisaalta niin, ne on myös ne jotka on pelastanut. Että se on niin... (toinen 

äiti myöntelee koko ajan) ...että sitten kun olet saanut ryypättyä itsesi oikein 

lahjakkaasti hyvään kuntoon ja morkkis on hirveä ja olet kossinut oikein koko 

rahan edestä ja laiminlyönyt kakarat ihan täysin ja näin niin silti ne on ne 

lapset se syy, että sinä et mene ja revi ranteitasi auki. Mikä olisi minulle ollut 

ihan...  

ÄITI PALAA OSALLISTUVASSA ESIMERKISSÄÄN TOISEN ÄIDIN ENSIN 

KERTOMAAN TAPAHTUMAAN: Kielo: Ja sitten ne on ollut myös se syy, että 

on jaksanut yrittää tässä toipuakin. Siis niin kuin … kun eihän tämäkään ole 

mitään helppoa ole ...välttämättä ollut siitä sitten nousta.  

Kuinka lapset tämän kokevat, ja kuinka sitä heidän kanssaan käsitellään? Tulisiko 

päihdetyössä alkoholistiäitien kanssa mahdollisimman pian pyrkiä löytämään 

syitä toipumiselle ja raittiudelle äidistä itsestään häpeän, syyllisyyden ja vihan 

tunteiden käsittelyn kautta ja kertomalla alkoholismista sairautena, jotta näkisim-

me äidin alkoholismiin sairastuneena naisena, yksilönä, eikä vain äitinä, lasten 

huoltajana? Tätä kautta myös lapset voisivat ehkä irtautua sairaasta roolista suh-

teessa äitiensä sairauteen.  
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Yhden näkökulman tällaisesta vinoutuneesta äiti-lapsisuhteesta nostaa esiin 

myös Nätkin (2006b: 28–30). Hän puhuu päihdeäideistä, jotka kerta toisensa 

jälkeen takertuvat äitiyden ihanteeseen eräänlaisena pelastusrenkaana ja uuden 

alun ajatuksena hankkiutuen aina uudelleen raskaaksi, vaikka lopputuloksena on 

kerta toisensa jälkeen lapsen huostaanotto äidin päihteidenkäytön seurauksena. 

Jollakin tavalla äitiys on kuitenkin rooli, johon takerrutaan elämää eheyttävänä 

haavekuvana ajattelematta sitä, että lapsi ei hoida itse sairautta kuntoon ja loppu-

jen lopuksi kärsimään joutuu lapsi, jonka harteille tätä ns. pelastajan tehtävää 

suunnitellaan.  

Forsberg (1998: 291–295) tiivistää tutkimuksessaan tuloksia siitä, mitä voisi-

vat olla lapsen subjektivoinnin mahdollisuudet ja rajat lastensuojelussa ja perheen 

kanssa työskentelyssä. Mielenkiintoista on se, että lapsen voi, aivan kuten äidin-

kin, nostaa asemaan, jossa hän ei tule näkyviin ikään kuin omana itsenään, saa 

ääntään kuuluviin ja hänen ongelmansa ja tarpeensa jäävät huomiotta. Lasta, mut-

ta ei myöskään äitiä, naista, kohdata konkreettisesti omana itsenään, omine huoli-

neen ja asioineen. Äiti määrittyy suhteessa lapseen, vanhemman roolinsa kautta ja 

lapsen ongelma tuntuu olevan se, että hän ei saa tilaa tulla kuulluksi ilman van-

hempiaan, hän jää vanhempiensa varjoon, ei saa ääntä ns. ilman lupaa vanhem-

miltaan. Kähkösen (1994: 43, 54–55) tutkimuksessa lapsen huostaanotoista tode-

taan, että lapsi muuttui sosiaalitoimen työskentelyssä näkyväksi vasta lastenko-

dissa tai varsinaisen huostaanoton jälkeen, kun hänet oli sijoitettu sijaisperheeseen 

ja sosiaalityöntekijän huomio kiinnittyi lähes yksinomaan perheen vanhempiin, 

joka käytännössä tarkoitti äitiä ja hänen ongelmiaan ja elämäntilannettaan.  

Aivan näin ei näe asiaa Kääriäinen (2006: 55, 58, 65–67), jonka mukaan so-

siaalityöntekijöiden kirjoittamissa teksteissä lapselle annettiin lakiperusteinen 

oikeus ja mahdollisuus kertoa kokemistaan hoivan puutteista tai muista vanhem-

muussuhteiden ongelmista. Lapsen puheiden määrä asiakirjoissa on suhteessa 

tilanteen vakavuuteen, lapsen puhe asettuu aikuisen puheen kanssa rinnakkain tai 

vastakkain eikä lapsella itsellään ole keinoa olla selvillä siitä, miten hänen pu-

heensa asiakirjoihin valikoituu tai miten sitä käytetään myöhemmin päätöksente-

ossa. Lapsen puheeseen kuitenkin suhtaudutaan vakavasti, vaikka lapsen puheen 

kirjaaminen ei aina takaa kuulluksi tulemista. Lapset ovat usein ainoita perheen 

tilanteesta puhujia, vaikka lapsi ei saisi olla vastuullinen tiedon tuottaja ja proses-

sin ohjaaja, mikä tapahtuu vanhempien kadotessa asiakirjoista keskustelijoina, 

osallisina ja vastuun kantajina. Päihdeongelmaisen äidin puolustautuminen tai 

asioiden järjestäminen eivät ole yhtä selkeinä kirjauksina asiakirjoissa kuin lasten 

tuottama huolipuhe. Äidin yhteistyöhaluttomuus ja keinot äidin raitistamiseksi on 
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kirjattu lyhyin lakonisin toteamuksin. Vanhemmat myös tiedostavat asiakirjojen 

perusteella lastensa oikeuden puhumiseen, ja esiin tulevat vanhempien yritykset 

estää lapsiaan puhumasta viranomaisille kotona tapahtuvista asioista. 

Juhila (2000: 209–214, 216–217) puhuu itseanalyyttisesta päihdepuheesta, 

jossa sosiaalityöntekijä onnistuu luomaan avoimen ja luottamuksellisen vuorovai-

kutussuhteen asiakkaaseen, jonka jälkeen asiakkaan on helppo puhua alkoholion-

gelmastaan. Tämä vaatii tietysti aikaa pysähtyä kuuntelemaan asiakkaan elämästä 

muutakin kuin ongelmapuhetta tai ongelmatarinoita, vaikka tällaisen puheen 

osuuden korostuminen auttamistyössä on täysin luonnollista. Tarinoiden kautta 

elämän kokonaisuus alkaa hahmottua ja inhimillisyys löytää paikkansa. Alkoho-

listiäidit ainakin tarvitsisivat paikkaa, jossa hoitaa alkoholismiaan ja jakaa tarinoi-

taan vapaasti ilman kokemusta siitä, että puhumisesta seuraa äitiyden ja lapsen 

menetys.  

Ilmiselviä tarpeita Myllärniemen (2006: 95) esittämille lastensuojelun kehit-

tämistarpeille ja jatkotutkimusehdotuksille siis on olemassa. Tätä vahvistavat 

myös tämän tutkimuksen äitien äänet. Keskeisiksi tavoitteiksi nousevat entistä 

tehokkaammat vanhempien päihdeongelmiin varhaisessa vaiheessa puuttumisen 

keinot, vanhempien ohjaus hoitoon sekä hoidon seuranta. Vanhemman kieltäyty-

minen tilanteen selvittämisestä päihdeongelman kyseessä ollessa ei saa muodos-

tua esteeksi lastensuojelutarpeen selvityksessä. Tärkeää on myös päihdeperheiden 

kanssa työskentelyyn soveltuvien työmuotojen kehittäminen sekä eri päihdetaho-

jen kanssa tehtävän yhteistyön lisääminen ja selkiyttäminen.  

7.5 Merkitykselliset muut, minä ja kiellon murtumakohdat 

Aineistossa kuuluu vahvasti alkoholistin aikuisen lapsen ääni, joka omalta osal-

taan vahvistaa myös sosiaalisen perimän merkityksellisyyttä. Äidin ja sijaisäidin 

juominen on asia, joka alkaa muovata Jasminin elämäntarinaa hänen syntymäs-

tään lähtien. Tarina kertoo, kuinka Jasmin on adoptoitu alkoholistiäidin tyttärenä 

perheeseen, jossa myös sijaisäiti on alkanut juoda ja alkoholisoitunut.  

Jasmin: Minä synnyin jo itse alkoholistiäidin lapseksi ja olin vain 1 vuotta 

ja 2 kuukautta, kun minut otettiin huostaan ja vietiin lastenkotiin. Joskus 3 

vuotta vanhana minut adoptoitiin perheeseen … Äitini alkoi juomaan, tai sil-

loin ainakin aloin asiaa tiedostamaan…. hän tuntui olevan humalassa harva 

se päivä … Äidistäni muuttui humalassa ilkeä ... En uskaltanut kapinoida äi-

tiäni vastaan, sillä pelkäsin häntä. 
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Tarinasta välittyy syvä kokemus rakkautta vaille jäämisestä, eriarvoisesti kohte-

lusta ja kun ainoa, joka on välittänyt eli sijaisisä, yllättäen kuolee ja äiti muodos-

taa uuden parisuhteen perheen lähipiiriin kuuluneen miehen kanssa, koko pohja 

pienen tytön elämältä katoaa. Hän kokee jäävänsä täysin yksin ja vaille aikuisen 

hoivaa ja suojaa.  

Äidin tarinassa on sen minä-puhetta kuunnellessa erityisen mielenkiintoista 

se, että alusta alkaen äidin suhde kaikkeen hänen elämäänsä keskeisesti ulkoapäin 

vaikuttavaan muotoutuu hyvin negatiiviseksi, alistavaksi ja kontrolloivaksi. Äiti 

itse, subjektina, kokee olevansa jollakin tapaa varjossa, alistettu, kontrolloitu ja 

ilman tahtoa, aivan kuin hänellä ei olisi vaihtoehtoja elämälleen. Kaikki päätökset 

tekee joku muu hänen puolestaan, äidin jäädessä suhteissa passiiviseksi. Auvinen 

sanookin, että päihdeongelmaisen äidin kertomuksiin liittyvät kiinteästi muut. 

Muut ovat naiselle merkityksellisiä ihmissuhteita, joiden kautta nainen määrittää 

myös suhdetta itseensä. Etenkin silloin, kun nainen rikkoo normeja niin, että ko-

kee olleensa huono naisena tai äitinä, naisen on vaikea luottaa itseensä tai kuulla 

omia tarpeitaan. (Auvinen 2001: 121–122).  

Jasmin: Siskoni aloitti yläasteen ja alkoi olla enemmän pois kotoa ja minä 

jäin kotiin, sillä jostain syystä minua ei päästetty minnekään. Minusta tuntui, 

että äitini ei minusta välitä …aloitin tupakoinnin josta seurasi kotiarestia 

yleensä kuukausi kerrallaan, muut nuoret pääsivät discoon, minä en. Olin 

katkera isäni kuolemasta … ja ainoa mitä enää toivoin, oli päästä pois kotoa, 

josta en minnekään päässyt, joten koin olevani vankilassa. Mietin monesti 

jopa itsemurhaa, mutta ajatus että joskus pääsen pois kotoa piti minua hen-

gissä lopun aikaa. Lopulta lähdin opiskelemaan ja kaikki vuosia pidätellyt 

uhmat pääsivät valloilleen … minua oli kiusattu yläasteella ja osa samasta 

porukasta siirtyi samaan opiskelupaikkaan ja kiusaaminen jatkui… 

Tarinan äiti ikään kuin ajautuu elämässään tilanteisiin ja suhteisiin, joihin ratkai-

suna hänellä on joka kerta lähteä selvittämättä sitä, mistä kaikki johtui, ja näin 

edessä on uusi vastaavanlainen tilanne. Näitä alistavia suhteita hänellä muodostuu 

ennen kaikkea suhteessa sijaisäitiin, alkoholiin ja omiin puolisoihin, mutta myös 

suhde äidin uuteen puolisoon, siskopuoleen, kiusaajiin ja viranomaisiin nousee 

esiin tarinassa, joista viimeisimmän rooliin lasten huostaanottotilanteen rajuudes-

sa tulee mielestäni kiinnittää huomiota. Ainoa positiivinen asia elämässä, sijaisisä, 

kuolee. Sekin on kokemus, johon ei voi vaikuttaa vaan johon pitää vain passiivi-

sesti alistua. Tietynlainen passiivisuus mahdollisuuksissa, halussa ja kyvyssä 

nähdä itseä oman elämän muutosvoimana on kuvaavaa äidin tarinan alkupuolis-
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kolle ja erityisesti hänen juovalle ajalleen. Tarinasta puuttuu vielä alussa pilkahte-

leva nuoren tytön kapina ja uhma, joka tuntuu kylläkin enemmän olevan itseä 

vahingoittavaa (kuten tupakointia ja itsetuhoajatuksia) kuin varsinaisesti itseä 

suojaavaa. Alkoholismin edettyä ja viranomaisten puuttuessa juomiseen passiivi-

suus liittyy myös selvästi kokemukseen voimien loppumisesta.  

Jasmin: …join miltei joka päivä ja riitelin äitini kanssa, lopulta sain asunnon 

ja muutin lasteni kanssa sinne, minulla oli olleet jo voimat pidemmän aikaa 

lopussa, en jaksanut olla kiinnostunut lapsistani, join joka yö, kun lapset nuk-

kuivat, olin jo silloin täysin alkoholisoitunut…voimani loppuivat, ymmärsin 

hakea apua ja lapset siirrettiin välittömästi lastenkotiin, josta nuoremman 

lapseni isä haki omansa itselleen. Minä olin niin huonossa kunnossa, että 

minut vietiin psykiatriseen sairaalaan ja lapseni sijoitettiin sijaisperheeseen. 

Se oli elämäni kovin isku, sitä tuskaa ei pysty ymmärtämään kuin toinen sa-

man kokenut, pohja koko elämältä oli hävinnyt, ei ollut väliä, ei tulevaisuutta. 

Ei ollut kuin menneisyys, joka oli täynnä muistoja lapsista. Olin ollut 18-

vuotiaasta asti äiti, olin pitänyt huolta toisesta ja nyt oli vain tyhjää ja tarkoi-

tusta elämälle ei löytynyt, minä join, yritin lopulta itsemurhaakin, josta sel-

visin, herätessäni vain häpeä epäonnistumisestani siitäkin asiasta … ja jo 

silloin kun lapseni vietiin, ihmiset olivat ilkeitä, kuulin kommentteja siitä 

millainen äiti olen kun lapsetkin on viety… 

Äiti kuvaa kertomuksessaan syvää, traumaattista epäonnistumisen, syyllisyyden 

ja häpeäntunnetta, joka johtaa itsetuhoisuuteen ja itsestä piittaamattomuuteen. 

Kähkönen (1994: 106–107) puhuu tutkimuksessaan siitä, kuinka biologiset van-

hemmat huostaanoton jälkeen häviävät sosiaalitoimen asiakkuudesta, mutta tieto 

heidän ongelmistaan on kuitenkin se, että välittömästi huostaanoton jälkeen hei-

dän ongelmansa syvenevät ja kasaantuvat joka kolmannen äidin uhatessa tehdä 

itsemurhan tai yrittäessä sitä. Äitiysidentiteetin murenemista ja ongelmien pahe-

nemista huostaanoton myötä, syyllisyyden tunteita ja pidemmän tuen tarvetta 

äidin toivuttua ja lasten palattua kotiin huumeäitien kohdalla kuvaavat Sinko ja 

Virokannas (2009: 104–129). Tutkimuksessa nostetaan esiin yhteiskunnassamme 

äitiydelle asetetut vahvat moraaliset hyveet, joiden mukaisesti päihdeäitien on 

vaikea omaa identiteettiään rakentaa ja jotka heijastuvat myös viranomaistyöhön 

odotuksina, joiden toteutumista vaaditaan ilman että tarjotaan riittävää tukea. 

Sinko ja Virokangas pitävät huostaanottoa mahdollisimman pian lakkautettavana 

ja väliaikaisena toimenpiteenä, paitsi jos nämä toimet ovat selkeästi vastoin lap-
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sen etua. Tämän vuoksi he pitävät myös päihdeongelmaiselle äidille suunniteltua 

ja rakennettua vahvaa tukea lapsen huostaanottotilanteessa erittäin tärkeänä.  

Halmesmäki (Päihdeäideillä 38-kertainen kuolemanriski synnytyksen jälkeen, 

2010) toteaa päihdeäideillä olevan 38-kertaisen kuolemanriski synnytyksen jäl-

keen verrattuna muihin samanikäisiin naisiin. Myös kontakti äiteihin katoaa usein 

synnytyksen jälkeen. Päihdeäidit myös päätyvät yhdeksän kertaa muita todennä-

köisemmin psyykkiseen hoitoon, sairastuvat 24 kertaa todennäköisemmin virus-

tauteihin, heidän hoitojaksonsa sairaaloissa ovat kaksi kertaa pidempiä ja he jou-

tuvat varhaiseläkkeelle huomattavasti muita useammin. Suomessa päihdeäidit 

tunnistetaan alle 30-vuotiaina, mutta siihen keinot tuntuvat loppuvan. 

Alkoholiriippuvuus on itsemurhan riskitekijä. Itsemurhan tehnyt alkoholin 

väärinkäyttäjä on useimmiten mies. Hän pysyy melko pitkään psykososiaalisesti 

toimintakykyisenä johonkin romahduttavaan tapahtumaan saakka. Tässä suhtees-

sa alkoholistinainen tuskin eroaa miehestä kun kyseessä on lapsen menettäminen, 

kiellon murtumakohtakokemus, pohjakokemus, jokin näistä yksin tai kaikki yh-

dessä, eikä riittävää apua ole onnistuttu antamaan, kuten Viina vie -artikkelin 

perheenisälle, joka lopulta päätyi itsemurhaan. (Miettola & Mäntyselkä 2002: 

4831–4832, ks. myös Kekkonen ym. 1991: 30–32, 72).  

Jasminin tarinassa suhde miehiin on hyvin kaoottista. Rakkautta ja ehkä 

myös isähahmoa hakiessaan äiti joutuu suhteissaan jatkuvasti loukatuksi ja kal-

toinkohdelluksi. Tosin näissä suhteissa hän saa jatkaa juomista. Parisuhteet ja 

suhde alkoholiin sekoittuvat äidin tarinassa yhteen. Selvästi tulee esiin se, että jos 

alkoholi olisi puuttunut äidin elämästä, se mitä ilmeisimmin olisi vaikuttanut 

äidin parisuhteiden laatuun. Jo ensimmäinen suhde vanhempaan alkoholistimie-

heen kuvastaa sitä, kuinka alkoholilla on alkoholistiperheen aikuisen lapsen elä-

mässä usein niin kyseenalaistamaton asema, ettei sitä parisuhdevalinnoissa py-

sähdytä miettimään. Toisaalta alkoholia vihataan, mutta toisaalta sanotaan, ettei 

haitannut vaikka puoliso joi.  

Jasmin: Ollessani vasta 17-vuotias, tapasin ensimmäisen lapseni isän, äitini 

vastusti jyrkästi raskauttani, sillä lapsen isä oli minua yli 20 vuotta vanhempi. 

En pystynyt tekemään aborttia ja niin lapseni syntyi … lapsen isä käytti al-

koholia joka päivä, se ei silloin minua vielä haitannut. Vihasin olutta sillä äi-

tini joi sitä ja siitä tuli mieleen kotielämä ja katkeruus. Seurustelin lapsen 

isän kanssa noin 3 vuotta ja sitten jätin hänet. Tapasin sitten toisen lapseni 

isän ja muutin hänen luokseen toiselle paikkakunnalle asumaan, miehellä oli 

tapana tuoda jo tullessaan olutta ja niin sitä sitten yhdessä juotiin. Muutet-
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tiin yhteen tehtiin lapsi, mentiin naimisiin, minä join jo joka päivä, avioliitto 

kesti vuoden ja minä lähdin, koska me ei kerta kaikkiaan tultu toimeen kes-

kenämme. … Jatkoin elämää, baareissa istuen, tapasin taas miehen. Uusi 

helvetti oli edessä, viimeinen ja pahin. Mies oli yllätys, yllätys jälleen alko-

holisti, hän kävi töissä ja minä join kaikki päivät, silloin alkoholi oli päässyt 

todella niskan päälle … Menin taas kihloihin ja jäin raskaaksi, syntyi lapsi, 

heti kun taas pystyin, istuin baarissa ja isä hoiti lasta. Väkivaltaa oli ollut jo 

ennen raskaaksi jäämistä ja sitä jatkui edelleen. Lapseni oli alle 6 kuukautta 

kun minun oli pakko lähteä. Suhde kuitenkin jatkui ja syntyi toinen lapsi, 

hänen syntymän jälkeen suhde alkoi olla jo lopussa ja alkoholinkäyttöni al-

koi häiritsemään jo itseänikin,… Minä koin väkivaltaa joka suhteessa, miel-

lyttämisen halu laittoi sietämään … heitti meidät ulos ... pakotti minut … lap-

si piti jättää … pelottelu oli aina sama … jos et tee näin niin … olin nuori en-

kä uskaltanut laittaa vastaan, koska pelkäsin … 

Selvä käänne ja muutos, eli kiellon murtumakohtakuvaus, tapahtuu minä-

puheessa tässä vaiheessa, kun äiti asettuu kamppailuun alkoholia vastaan. Tässä 

vaiheessa äidistä itsestään tulee aktiivinen osapuoli suhteessa omaan elämäänsä ja 

elämäntarinaansa ja sen suhteen tehtyihin ratkaisuihin. Kaiken muun keskeinen 

vaikutus äidin elämään vähenee ja äidin itsensä osuus kasvaa huomattavasti. Äi-

distä löytyy uskomatonta sisua ja tahdonvoimaa, jonka hän valjastaa pyrkimykse-

nään päästä kohti tiettyä tavoitetta. Äidistä tulee subjekti suhteessa oman elämän-

sä valintoihin ja hän voimaantuu, vahvistuu suhteessa tavoitteeseen, raittiuteen. 

Hänestä tulee aktiivinen toimija, jolla on selvä tavoite.  

Tämän jälkeen äiti ei myöskään enää puhu muista kontrolloivista elämänsä 

suhteista samassa sävyssä kuin aiemmin, vaan hän ottaa vastuuta itselleen ja tun-

tuu haluavan tehdä näin. Hän ei halua enää luovuttaa vastuuta elämänsä päätök-

sistä, tekemisistä tai tekemättä jättämisistä kenellekään muulle. Äidin puhe muut-

tuu myös myönteisemmäksi. Tällaisen minä-kuvan muutoksen kehittyminen al-

koholismista toipumisen myötä on valtavan suuri muutos ja huomionarvoinen 

asia mietittäessä paitsi raittiuden merkitystä alkoholismista toipumisessa myös 

AA:n merkitystä alkoholistien tukijana. Tämäkin äiti lähti liikkeelle siitä, että 

yritti vähentää juomistaan ja kokeili antabuksia ja juomisen seurantaa, mutta jou-

tui lopulta toteamaan, että ei kykene kohtuukäyttöön.  

Jasmin: …nuorimmaiseni ollessa 5 kuukautta vanha, menin A-klinikalle, 

olin 28-vuotias. Taistelu alkoholia vastaan alkoi, join joka päivä ja siitä asti 

aloin yrittämään vähentää juomistani, aluksi niin että join vain kun lapset 
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olivat isällä. Se onnistui ja aloin seurata juomistani kaavakkeilla, joita sain 

klinikalta. Nyt nauran, mutta silloin join joka päivä ja kolmen päivän raittius 

oli todella suuri asia. Kun menin klinikalle, kysyin itseltäni, koska olen vii-

meksi ollut viikon selvin päin, ellen ollut raskaana, minä en muistanut. Muis-

tan aina kun sain ensimmäisen 7 päivää täyteen selvin päin ja miten hieno ja 

iso asia se minulle oli. Pikkuhiljaa huomasin, että oli hienoa saada jokin ta-

voite täyteen selvänä, esim, se viikko ja sitten enemmän, mutta jouduin huo-

maamaan että alkoholi oli hinannut minut todella syvälle, siinä oli lopulta 

pakko tunnustaa että minä olen alkoholisti, se oli rankka paikka, taistelin 

saadakseni alkoholinkäytön hallintaani, mutta kerta toisen perään jouduin 

huomaamaan että en pystynyt lopettamaan yhteen iltaan, mikäli lapset oli-

vat isällä 3 yötä, minä join joka päivä.  

Minua raivostutti, että jokin aine voi määrätä minua ja jollain alitajunnan 

tasolla julistin avoimen sodan alkoholia vastaan. Minä kirosin että sehän 

perkele nähdään kuka tämän voittaa. Minä hain antabukset klinikalta ja nii-

den avulla onnistuin saamaan ensin kahden, sitten kolmen ja neljän viikon 

raittiuksia. Siinä oli aikaa miettiä elämää taaksepäin, viha, katkeruus, itsein-

ho, häpeä, mutta lopulta mieletön taistelu halu voittaa tuo helvetin aine, jo-

ka oli jotenkin vienyt minulta tahdonvoiman ja elämän. Minä halusin mi-

nun elämän takaisin ja sen myös päätin saada. Ajattelin että antabusten 

avulla voin pitää alkoholinkäyttöni aisoissa mutta toisin kävi, joka kerta kun 

lopetin antabukset ja aloin juoda, alkoholi rökitti minut todella pahasti, lo-

pulta oli pakko myöntää että tämän pelin minä olin hävinnyt, vaihtoehtoja ei 

minulle ollut, minun täytyi raitistua kokonaan, se oli ainoa konsti voittaa. 

Minä löysin AA-kirjallisuutta netistä ja tilasin niitä ja luin ja lopulta kysyin 

klinikalta missä on ryhmät, ja sinne menin ja sinne jäin.  

Minä olen ollut nyt yli vuoden selvänä, antabusta en tarvitse, taistelu loppui, 

minä hävisin, ja kuitenkin voitin. Minun elämä oli alusta asti kamalaa ko-

hellusta, elämän hallinta täysin hukassa ollut aina, raittius pelotti minua 

kauan ja siirtyminen ei ollut helppoa, voimattomuuden myöntämiseen meni 

2 vuotta. Minä en koskaan saanut minun vanhempia lapsia takaisin, pienet 

sain pitää … lapset käyvät luonani säännöllisesti. 

Jasminin tarinan kanssa yhtymäkohtia löytyy Kanervan tarinasta, jossa erityisen 

satuttavaksi nousee se, että murrosikäisen tytön kohtalo on tulla alkoholismin 

vuoksi läheistensä hylkäämäksi ja kotoa pois ajetuksi sen vuoksi, että hän on tyttö, 
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eikä tytön eikä naisen sovi juoda. Erityisen merkitykselliseksi tässä nousee yhtei-

sön kautta tuleva moralistinen, tuomitseva juorupuhe. Näin tytön, siskon juomi-

nen koituu perheessä muiden häpeäksi. Eikä asiaa muuta se, että kotona myös 

veljet olivat alkoholisteja ja Kanerva kuvaa lapsuutensa kodin alkoholistikotina. 

Kanervan lapsuuden kodin kuvauksessa nousee mielenkiintoiseksi toisaalta ai-

neellisen köyhyyden ja isättömyyden sekä alkoholismin ja erityisesti köyhyyden 

kautta perheeseen kohdistuvan ulkopuolisen nöyryyttämisen leima, mutta toisaal-

ta muistot syvästä rakkauden ilmapiirissä kasvamisesta ennen oman alkoholismin 

puhkeamista. Alkoholismi on ollut Kanervan elämässä läsnä lapsuudesta lähtien 

ja Kanervan on isoäideistä yksi, jonka lapsissa tämä sairaus jatkaa etenemistään.  

Kanerva: Ja sitten kun alkoi juuret sieltä kotoa, oli niin alkoholisoituneet, et-

tä siellä oli se alkoholi minun lapsuuden ajan kokonaan näytelmää näytellyt. 

Kun se isä kuoli silloin kun minä jäin vuoden vanhaksi. Ja sitten kun ne van-

hemmat pojat yritti sitä taloutta ja elämää pitää yllä… Ne pojat sitten taas 

alkoholisoituvat siellä rakennuksilla. … meitä haukuttiin hirveästi, meitä lap-

sena …se oli se haukkuminen joka paikassa. …siitä sitten ne alemmuuden 

tunteet tuli. … Jotta sinä et ole tässä yhteiskunnassa lapsi etkä mikään, että 

kun olet köyhä ja tuommoinen… Minä ymmärrän tänä päivänä äidillä oli 

kahdeksan lasta jäi kun isä kuoli, miten se yksi ihminen. Mutta siitä kuitenkin 

minä annan hirvittävän kunnian äidille (itkua äänessä) siihen nähden tämän 

päivän äiteihin, että yhtään ei antanut pois, eikä yhtään laittanut lastenko-

tiin. … Vanhempien velipoikien kanssa koitti meitä nuorempia viedä eteen-

päin, jotta kuitenkin sai sen nuoruuden iän olla, vaikka se oli alkoholipitoista 

se elämä, niin minua siihen aikaan minua rakastettiin hirveästi... Mutta sitten 

kun minä itse alkoholisoiduin vaikka ne itse oli, niin se oli heille niin kova 

häpeä, että ne sanoi että tänne et tule. Että nyt lähdet vetämään. Jos minä 

menin niin turpaan tuli ihan rajusti. … Ja vielä vaikka olin päättänyt, että 

ikäni vihaan niitä, ja en ole missään tekemisissä niiden kanssa niin minä an-

noin anteeksi raitistuttuani niille ja loin heihin vielä sitten hyvät suhteet. … 

Kai se juontui sitten sieltä lapsuudesta, kun ne silloin pienenä oli minulle niin 

hyvät… 

Kiellon murtumakohtien kuvaukset nousevat aineistosta merkittävinä esille ja 

myös Kaislan tarina on tällaiseen kiellon murtumakohtaan kulminoituva tarina. 

Kuvaukset juomisen hallinnan menetyksen kokemuksesta, juomisen himosta ja 

pakosta ovat äideillä rankkoja ja tuovat esiin todellisuuden raadollisuudessaan. 

Saapuu jouluaatto, joka muuttaa kaiken. Äiti ei itse edes huomaa, kuinka hän juo 
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itsensä täysin tiedottomaan kuntoon ja pilaa perheensä jouluaaton. Hän herää 

kauhun tunteeseen, valtavaan ahdistukseen, paniikkiin, syyllisyyteen ja häpeään, 

kun totuus siitä, mitä on tapahtunut, alkaa selvitä kuningas alkoholin kanssa itse 

tapahtuman yli tiedottomana menneelle äidille. 

Kaisla: Viimein tuli jouluaatto joka muutti kaiken. Olin aloittanut juomiseni 

jo aaton aattona, vain hieman maistelemalla punaviiniä, sillä aattona piti 

vielä kyetä ajamaan autolla. Aattona meille kokoontui perheen jäseniä ja ys-

täviä syömään ja juhlimaan joulua. Lapseni olivat totta kai menossa mukana, 

onhan joulu lasten juhla. Söimme hyvin mutta siinä vaiheessa, kun joulupukki 

tuli, olin kaatanut kurkusta jo niin monta lasia punaviiniä ja terästettyä glö-

giä, että hädin tuskin muistan siitä mitään. Illan mittaan humalluin enemmän 

ja enemmän enkä muista juurikaan mitään sen illan tapahtumista. Jossakin 

vaiheessa aamuyötä heräsin hirvittävään tunteeseen, ettei kaikki ole kunnos-

sa. Asunto oli hirveässä kunnossa. Tyhjiä viini- ja viinapulloja lojui joka pai-

kassa, yksi pullo oli särkynyt tiskipöydälle, viiniä oli läikkynyt pöydille ja lat-

tioille, lahjapapereita joka puolella ... hirvittävä sotku. Lapset nukkuivat kun 

aloitin siivoamaan hirveää sekasotkua itku kurkussa. Minä en muistanut jou-

luaatosta mitään ja koti oli kuin menneitten maja. Mitä lapset olivat saaneet 

lahjaksi? Tykkäsivätkö he lahjoistaan? Leikinkö minä heidän kanssaan? Min-

kälainen lasteni joulu oli ollut? Ei mitään muistikuvia! Hirveä ahdistus ja 

paniikki, häpeä ja syyllisyys löivät ylitseni kuin hyökyaalto. Minä itkin ja sii-

vosin, hinkkasin punaviinitahroja ja samalla yritin siivota sieluani puhtaaksi. 

Keräsin lasinsirpaleita, samalla yrittäen koota sirpaleita sisälläni. 

Koski-Jännes ym. (2000: 172–175) puhuvat minuusprojekteista ja kuvaavat tätä 

prosessia identiteettikriisin ja identiteetin löytämisen käsitteillä, jolloin ihminen 

huomaa, ettei olekaan sellainen, jollainen haluaisi olla tai joksi itsensä ajattelee. 

Selviytyäkseen tästä kriisistä ihmisen on otettava kantaa siihen, missä määrin hän 

toimii omien arvojensa mukaisesti ja tällöin ensimmäinen reaktio on Koski-

Jänneksen ym. mukaan usein muodoltaan negaatio, eli ”tällainen en halua olla”. 

Juuri tällaista identiteettikamppailuahan Jasminin ja Kaislan kuvatut dialogit 

paljolti ovat. Toipuakseen päihderiippuvuudesta ihmisen pitää käydä lävitse jon-

kinlainen identiteettikriisi. Hänen kieltonsa pitää murtua, häneen pitää sattua ja 

hänen pitää olla valmis kohtaamaan itsensä sellaisena kuin hän oikeasti on.  

Kiellon murtumakohtia voi elämän varrella olla useita, mutta jokin niistä 

nousee yleensä alkoholistin elämässä erityisen merkittäväksi. Niihin liittyy usein 

joku ulkopuolinen tilanteeseen puuttuja tai merkityksellinen tapahtuma ja ne ovat 
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selkeitä elämän käännekohtakuvauksia. Tällaisiin kokemuksiin viittaavat tutki-

muksessaan myös Koski-Jännes ym. (2000: 61–77), narkomaaneihin liittyvässä 

tutkimuksessaan Kotovirta (2009: 89–90), sekä alkoholismista toipumisen erilai-

sia reittejä tutkinut Kuusisto (2010: 277). Kiellon murtumakohtien merkitys toi-

pumisen kannalta on äideille olennainen. Ne ovat eräänlaisia elämän risteyskohtia, 

joissa alkoholisti tekee vaikeita, mutta raittiuden kannalta keskeisiä päätöksiä. 

Toiminnassa ja ajattelutavassa tapahtuu muutos. Ne ovat myös tilanteita, jotka 

vaativat uskallusta kohdata pahimpia tunteitaan ja pelkojaan tai asettua puolusta-

maan omaa kantaansa, subjektiivista kokemustaan. 

Yhden isoäidin tarina vahvistaa alkoholistin aikuisen lapsen kokemusmaail-

man merkitystä. Myös Peltoniemi (2003: 174) toteaa Lasinen lapsuus -hankkeen 

tuloksia pohtivassa kirjoituksessaan joka toisen päihdeperheen lapsen kärsivän 

lapsuudenkokemuksistaan vielä aikuisenakin. Tämä on 6 % koko väestöstämme. 

Ei ole yhdentekevää, kasvatko alkoholistiperheen lapsena, tiedostatko tämän asian 

jossain vaiheessa elämääsi ja pääsetkö käsittelemään kokemuksiasi asiaan liittyen 

muiden alkoholistiperheessä kasvaneiden kanssa.  

Kirsikka: … alkoholistin aikuisen lapsen syndroomaan myöskin sairastuttu 

ihan taatusti. Meidän isä oli hirveän kiltti eikä millään tavalla, hyvin saman-

lainen juoppo kuin minäkin, että vetäytyi nurkkaan, mutta että elämän tosi-

asioita me ei opittu koskaan kohtaamaan. … Ja oli hirveän hankala, niin kuin 

nytkin, siis hirveän hankala oli, kaikkein hankalin asia koko tässä oli, että 

tuota noin niin lähteä puhumaan siitä kodista. Koska minulla oli hirveän on-

nellinen koti. Minulla oli ensinnäkin erittäin varakas koti … Ja, ja meillä pu-

huttiin ja, ja meillä oli hyvät välit. … Sitten me oltiin sellaisessa isossa AA-

kokouksessa tuolla, ja siellä joku tuli kysymään minulta että hei, siellä alkaa 

tuo "alkkari"-kokous, että oletko sinä koskaan käynyt siellä? Minä sanoin, et-

tä mikä on ”alkkari”-kokous, mikä vitsi tämä nyt on? Se sanoi että alkoholis-

tien aikuiset lapset. Ja minä menin siihen kokoukseen ja minä istuin ja itkin ja 

itkin ja istuin. Että se oli kaikki kertomusta minusta. Että se oli kaikki niin, 

niin, niin täsmällisesti kaikki osui. Ja sitten minä menin sen innoittamana sel-

laiselle, alkoholistien aikuisten lasten tällaisia ikään kuin seminaarimuotoisia 

juttuja. Ja sitä siinä niin kuin käytiin läpi näitä asioita. Kaksi viikkoa aina 

kerrallaan. Sen jälkeen tuli hirvittävä regressio. Niitä oli neljä tämmöistä 

sessiota. Jonka jälkeen niin kuin tuota tajusin että ... ei ole itseinhoa (naurah-

taen). Että … se, se, se sitä kautta niin kuin pystyin antamaan itselleni an-

teeksi. 
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Parisuhteissa marginaaliryhmien äidit kokevat usein pettymyksiä ja suhteiden 

päättymisiä. Parisuhdetta kuvataankin usein ongelmien ja eroon johtaneiden teki-

jöiden kautta. Suhde puolisoon voi muotoutua myös riippuvuussuhteeksi tai sym-

bioottiseksi suhteeksi, jolloin kiintymyksen kohde tulee ylivertaisen tärkeäksi 

oman identiteetin rakentamisen kannalta. Tällainen suhde, josta usein puuttuu aito 

kiintymys ja rakkaus, sitoo toiseen ja yhdessäolo voi aikaa myöden käydä hyvin 

ahdistavaksi ja tukahduttavaksi. Tällainen parisuhde voi olla esteenä kiintymys-

suhteen syntymiselle suhteessa lapsiin. Riippuvuussuhteessa nainen usein syyllis-

tää itseään parisuhteen ongelmista. Tyypillisimmin naisen riippuvuus syntyy pa-

risuhteessa, jossa mies on päihdeongelmainen. Riippuvuus tai symbioosi parisuh-

teessa muodostuukin kielteiseksi ilmiöksi silloin, kun toisen vallankäyttö alkaa 

olla toista alistavaa, painostavaa, uhkaavaa, sulkee kaiken muun ulkopuolelleen, 

eivätkä tarpeet ja hyödyt ole enää tasapainossa keskenään. Nainen kokee usein 

tällöin, että hänellä ei ole omaa tilaa. (Nousiainen 2004: 87–90, 116–117).  

Alkoholiongelmat ja parisuhdeongelmat ovat yhteydessä toisiinsa. Toimivak-

si koettu parisuhde on yhteydessä hallittuun juomiseen ja ei-toimiva parisuhde on 

yhteydessä haitalliseen juomiseen. Parisuhde myös liitetään juomiseen, niin sen 

myönteisiin kuin kielteisiinkin kokemuksiin. Tämä johtuu siitä, että usein se jon-

ka kanssa nainen juo, on hänen puolisonsa. Puoliso myös vaikuttaa toisen tapaan 

juoda joko hillitsevästi tai juomista lisäävästi. Lisäksi parisuhteeseen liittyy voi-

makkaita tunteita ja tapahtumia, jotka osaltaan vaikuttavat naisen haluun juoda tai 

haluun hallita juomistaan. (Holmila 1992: 41–42). 

Kanerva: Ja sitten minä löysin miehen, olevinaan itselleni. Ja tuota, me men-

tiin naimisiin sen miehen kanssa. Se oli alkoholistimies. Se avioliitto oli sitä 

mitä se oli. Sitten yhdessä juotiin ja tapeltiin, pieksettiin toinen toisiamme. 

(puhuu hiljaa) Vielä olen saman miehen kanssa naimisissa (nauraa, ääni ko-

venee). 35 vuotta on oltu. Ja ei ole 35 vuoteen ei ole lyönyt minua kertaakaan. 

Siitä on aikaa 40 vuotta on oltu, siitä on nyt 35 vuotta, selvänä oltu, ja ei ole 

nyrkkiänsä kertaakaan nostanut minua vastaan. Vaikka aina on, kun kaksi 

tuota on alkoholistia yhdessä, niin ne mielipiteet on aina on kovastikin on 

joskus riidan aiheena, kun kumpaisenkin pitäisi periksi saada oma mielipi-

teensä. Ja sitten kun ei toinen anna eikä toinen niin siinä tulee sitten aina vä-

hän semmoista kovempaa sopua, mutta aina sopu löytyy, löytyy tuota.  

Kun nainen juo, niin 50 %:lla heistä on myös puoliso, joka juo. Tällaisissa tapa-

uksissa päävastuun lasten hoidosta ja perheen turvallisen elinympäristön rakenta-

misesta kantaa yleensä nainen alkoholiongelmasta huolimatta. Näin lasten hoidos-
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ta ja kasvattamisesta tuleekin yksi alkoholiongelmaisen naisen suurimpia ongel-

mia. Koska ympäriltä puuttuu usein sekä perhe-elämää tukeva puoliso myös muu 

lähiverkosto, joutuu yhteiskunnallinen kontrollijärjestelmä puuttumaan tilantee-

seen. Kummankin vanhemman juodessa juomisesta muodostuu parisuhteessa 

yhdistävä tekijä ja suhde sekä puolisoon että alkoholiin on riippuvuussuhde. Pa-

risuhteeseen ei olla tyytyväisiä ja nainen kokeekin usein emotionaalista yksinäi-

syyttä parisuhteesta huolimatta. (Hyttinen 1990: 65–66). Holmilan (1992: 48) 

mukaan nainen alkoholiongelmastaan huolimatta on se, joka kannattelee perhet-

tään, miestään ja arkea kunnes ei enää jaksa. 

Forssenin (1993: 98–99) tutkimuksessa perheristiriitoja kärsineistä suojaver-

kon lapsiperheistä 77 %:lla mainittiin ainakin toisella vanhemmista olevan päih-

deongelma. Perheriidoilla tutkimuksessa Forssen viittaa myös perheväkivaltaan. 

Myös Holopaisen (1998: 22) tutkimuksessa päihdeongelmaisten äitien suhde 

lastensa isiin oli hyvin ristiriitainen, riitaa ylläpiti suhteessa molemmat ja suhteis-

sa oli paljon myös väkivaltaa. Piispa ja Heiskanen (2009: 51), jotka toteavat, että 

valtaosa lähisuhteissa tapahtuvasta väkivallasta tehdään selvin päin, nostavat 

kuitenkin päihtyneenä tapahtuvasta väkivallasta esiin naisen häpeän ja syyllisyy-

den tunteet liittyen omaan humalaan, mikä nostaa kynnystä irrottautua väkivaltai-

sesta parisuhteesta tai edes ilmoittaa poliisille pahoinpitelystä. Tähän tutkimuk-

seen osallistuneiden äitien tarinat päättyvät hyvin ja sekä Jasmin että Kaisla ku-

vaavat kauniisti omaa tilannettaan suhteessa menneeseen ja nykyisyyteen. 

Jasmin: Syitä alkoholisoitumiseeni en tiedä, eikä sillä ole väliä. Minä selvisin 

kuitenkin ja tänään olen selvin päin, toivottavasti vielä huomennakin. Sen 

verran tuli juotua, että loppupelissä pää alkoi seota ja sain ihan järjettömiä 

raivokohtauksia ihan tyhjästä, siinä tuli ihmisiä satutettua ja käytös ei kau-

nista ollut, mutta minä sain, ja menetin, rakastin, ja vihaa kannoin. Sen kun 

oivalsin, elää sain jos elää annoin, nyt voin vain naurahtaa kun tieni tämän 

puuta päin vein ja olen vain iloinen kun kaiken näin tein.  

Kaisla: Jotakin oli tapahduttava, ja tapahtuikin. Lapsiani uhkasi huostaanot-

to jos minä en vaihtaisi elämäntapaani. Oli pakko laittaa vaakaan se hirvittä-

vän suuri itseviha, mitä tunsin itseäni kohtaan, ja se rakkaus jota tunsin lap-

siani kohtaan ja punnittava, kumpi voittaa. Onneksi rakkaus voitti. Nyt joita-

kin vuosia myöhemmin, opettelen olemaan äiti lapsilleni. Tänä päivänä he 

ovat elämäni tärkein asia, heti raittiuteni jälkeen. Pikku hiljaa olen oppinut 

ottamaan aikuisen roolia takaisin itselleni, asettanut ja pitänyt turvalliset ra-

jat lapsilleni ja ollut paikalla aina kun joku lapsista on sitä tarvinnut. Tänään 
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kestän oman vajavuuteni ja virheeni ja jaksan olla lapsilleni läsnä. Lapseni 

ovat antaneet minulle anteeksi jo aikoja sitten, ja itsekin olen jo oppinut hy-

väksymään kaikki ne virheet mitkä olen tehnyt. Syyllisyydestä en ole vapautu-

nut ihan kokonaan, enkä tiedä onko siihen tarvettakaan, kyllä minä haluan 

muistaa entisen elämäni että voin siitä jotakin oppia ja toimia tänä päivänä 

toisin. Nykyään vaan se syyllisyys ei ole se, joka ohjaa minua vaan olen op-

pinut olemaan itselleni armollinen. Tänään olen alkoholisti, äiti ja nainen. Ja 

onnellinen. 

Parisuhteisiin äideillä liittyy joka tapauksessa syviä purkamattomia traumoja, 

vuosia kestänyttä henkistä, fyysistä ja usein myös seksuaalista väkivaltaa. Oma 

tarinansa on taas se, mitä lapset ovat nähneet ja kokeneet näihin asioihin liittyen.  

Suhteessa miehiin aineistossa nousee esiin myös huolehtiva, kannatteleva, 

vastuuta äidin juodessa kantava mies ja isä. Aineiston äiti tietysti kiittää siitä, että 

hänen rinnallaan on ollut mies, joka on huolehtinut, kun hän on ollut toimintaky-

vytön, mutta asiaan on olemassa toinenkin näkökulma. Puhutaan mahdollistajista, 

läheisriippuvuudesta, jossa keskeiseksi ongelmaksi parisuhteessa nousee se, että 

puoliso alkaa juovan äidin vastuuta itselleen ottaessaan mahdollistaa sairauden 

etenemistä (Beattie 1994, Hellsten 1997, Holmila 2001, Kristeri 1997, vrt. myös 

Koski-Jännes ym. 2000: 109–112). Äiti voi rauhassa juoda, kun voi luottaa siihen, 

että mies vastaa lapsista ja kodin arjesta. Isästä tulee lasten ohella yksi keskeinen 

rengas kieltämisen vahvassa kehässä, koska sairauteen ja sen etenemiseen ei puu-

tuta, vaan muut ympärillä pyrkivät paikkaamaan puuttuvan aikuisen tekemällä 

itse enemmän. Aineiston isä tosin ei näyttäisi edustavan ihan puhtaasti mahdollis-

tavaa miestä. Hän paljastaa vaimonsa juomisen tämän äidille ja loppujen lopuksi 

näyttää väsyvän tilanteeseen niin, että ainakin keskustelun tasolla asettaa vaimon-

sa valintatilanteeseen itsensä, perheen ja alkoholin välillä. Tämä tilanne näyttäisi 

tämän äidin kohdalla olevan jonkinlainen kiellon murtumakohtakuvaus.  

Lilja: Se oli, se oli se viikonloppu, jolloin minä olen nyt viimeksi juonut. Eli 

sen jälkeen minä en ole juonut ja toivottavasti ei tarvitse juoda… minä itse 

vissiin sanoin, että minä pakkaan matkalaukun ja häivyn täältä tai jotakin 

tämmöistä näin, että kun täällä on tämmöistä ja plää, plää, plää ja näin. Niin 

mies sitten siihen sanoi, että joo että lähde vaan tai jotakin tämmöistä, että 

hän ei niin kuin estele.  

Kun juominen lisääntyy, myös kontrollointi lisääntyy ja kontrolloijina toimivat 

puolison ja lasten lisäksi myös muut lähiyhteisöön kuuluvat. Kontrollointi suh-
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teessa tapahtuu usein syyllistämisen, moraalisääntöihin vetoamisen ja neuvojen 

antamisen muodossa. Moraalisääntöihin vetoaminen onkin nimenomaan äidin 

velvollisuuksista muistuttamista ja tällöin muistuttajina toimivat lasten lisäksi 

puoliso ja omat vanhemmat. Lisäksi naisen kontrolloijana toimii uhka kodin ja 

lasten huoltajuuden menettämisestä. Tutkimukset antavat viitteitä siihen, että kun 

naisen juominen lisääntyy, hänen rinnaltaan poistuu häntä kontrolloiva mies. Ti-

lanne on päinvastainen miehen juodessa eli nainen pysyy miehen rinnalla. (Hol-

mila 1992: 76–80, Hyttinen 1990: 66, Kääriäinen 2003: 100). 

Äiti lohduttaa itseään sillä, että hänellä on ollut puoliso aina silloin, kun itsel-

lä on iskenyt pahasti ryyppy päälle, mutta on ristiriitaista puhua onnellisesta ase-

masta lasten kannalta ikään kuin lapsille riittäisi jollakin tavalla tämä huolta kan-

tava isä, kun äiti juo itsensä toimintakyvyttömäksi. Liian usein myös lastensuoje-

luviranomaiset luottavat ja uskovat näissä tilanteissa siihen, että toisen vanhem-

man tukiranka kestää katkeamatta.  

Lilja: Että minullahan on sillä tavalla ollut onnellinen asema lasten kannalta, 

että minulla on puoliso aina silloin jos minulla on iskenyt pahasti tuo ryyppy 

päälle … ja just tuli näitä tämmöisiä, etten minä ollut enää toimintakykyi-

nen ... käytännössähän hän sitten sanoi minulle, että ja yleensä minä aika nä-

tisti uskoin, että koita nyt vaikka nukuskella siellä, että ja näin … Ja sitten 

minä saatoin nukkua joku pullo siinä sängyn vieressä, että kun minä heräsin, 

niin siitä vähän näin, että sain unta lisää… Että minä en ollut siellä lasten te-

kemisissä. Että hän sitten kuljetti ne harrastuksiin ja muuta…  
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8 Alkoholismista toipuminen 
transformatiivisena muutosprosessina 

Tämähän on niin kuin sillä lailla koko elämä, minä ajattelen. Uskaltaa elää 

tätä päivää. Luottaa, elämä kantaa. ... Minä koen sen, että minä olen kasva-

nut ihmisenä ja eheytynyt. … löytänyt oman paikkani tässä yhteiskunnassa ja 

oppinut mikä on nöyryys, kiitollisuus. 

8.1 Muutosprosessi käynnistyy 

Vasta toipumisensa ja raittiutensa alkutaipaleella olevat nuoremmat äidit kuvaavat 

toipumistaan hyvin syvällisesti ja oivaltavasti. Raittiudella on heidän elämässään 

vähintäänkin yhtä suuri tunnemerkitys kuin alkoholilla oli aikaisemmassa elä-

mänvaiheessa. Negatiivisuus on alkanut kääntyä myönteisyydeksi. Raittius kään-

tyy joksikin sellaiseksi, mikä koetaan ansaituksi tavaksi elää paitsi lapselle myös 

itselle. Toisten kanssa kokemusten jakamisesta, tarinallisuudesta, muodostuu 

lopulta se käänteentekevä voima, jonka kautta äidit löytävät syyn raittiudelle it-

sestään ja myös kyvyn anteeksiantoon itselle.  

Kaisla: Minä olen ajatellut silloin raittiuteni alkuaikana, että sitten kun minä 

saan lapset kotoa pois. Kaikki lapset on kasvatettu, ne on aikuisia ihmisiä, 

niin sitten minä voin juoda kaiken tämän menetetyn ajan takaisin. Mutta jota-

kin tapahtui tuolla pöytien ääressä. Ja sieltä se niin kuin lähti sitten, toisten 

ihmisten kokemuksista, toisten äitien kanssa juttelemisesta ja kummin kanssa 

toki työskentelemisestä ja näin. Sieltä se sitten löytyi sitten. Yksi kaunis päivä 

hoksasin, että hei, minä haluan olla muuten raittiina itseni takia. En vain sen 

takia, että lapset… Ja niin se on minullakin ollut, ihan selvästi, että sen jäl-

keen kun älysi sen, että oikeasti minäkin ansaitsen elää raitista elämää. Että 

tavallaan antoi itselleen anteeksi. Niin tuota, sen jälkeen se lähti niin kuin se 

ohjelma toimimaan. 

Toipumista voisi kuvata eräänlaisena jatkuvana positiivisena oravanpyöränä tai 

positiivisena pakkona, jossa kaoottinen menneisyys alkaa hitaasti kääntyä voima-

varaksi.50 AA:n jatkuvan itsensä hoitamisen ja itsensä muistuttamisen ideaa (Ek-

                                                        
50Rauha: Juomavuosissa kadun ainoastaan sitä, että tuotin lapsilleni ja äidilleni surua. Jätin pienen 
tyttäreni yksin kärsimään hammassärkyä, enkä jäänyt lohduttamaan häntä sängynlaidalle. Lähdin 
juomaan. Niiden muistojen ruoskaniskut tarvitsen ollakseni tässä nyt. (Loiri-Seppä 2010: 25).  
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holm 2003a: 243–244) ei pidetä taakkana vaan päinvastoin positiivisena voimava-

rana, jonakin, mikä auttaa jaksamaan. 

Kaisla: Ja sitten täällä on istunut ryhmissä sen takia, että minä tiedän, että 

minä en pysy yksin raittiina. Että sitä minun on ihan turha lähteä kokeile-

maankaan. Ja jos minun pitää vielä juoda niin minä menetän lapset. Se on ol-

lut semmoinen ns. positiivinen oravanpyörä, että minun on ollut pakko istua 

ryhmissä. Että minä olen pystynyt olemaan selvin päin.  

Kaisla: … mutta en minä myöskään halua unohtaa sitä. Että se on vähän 

semmoinen kaksiteräinen miekka. Että enää ei tee mieli itseä koko ajan ruos-

kia sillä asialla, mutta en halua myöskään unohtaa sitä, koska minulle aina-

kin on äärimmäisen tärkeää muistaa se, että minun ei tarvitse enää ikinä teh-

dä niin eikä toimia sillä lailla niin kuin aikaisemmin ...on ollut pakko toimia.  

Hyvin samantapaisia kokemuksia voi kuulla Granfeltin (1998: 97) tutkimukseen 

osallistuneitten naisten kokemuksista, joissa alkoholiongelmien tulkitseminen 

sairaudeksi on ollut vapauttavaa, mutta johtanut myös oikeuteen ja jopa velvolli-

suuteen hoitaa itseä, pitää itsestä hyvää huolta. Myös Kotovirran (2009: 93, 144–

146) tutkimuksessa narkomaanit sairauskäsityksen johdosta kokivat, että itseään 

ei tarvitse pitää pahana ihmisenä, vaan voi omaksua sairauden myötä uuden mi-

näkäsityksen. Sairautta voi hoitaa ja siitä voi toipua, vaikka sen eteen joutuukin 

tekemään kovasti työtä. Tämän myös äidit allekirjoittavat ja kuten yksi äideistä 

toteaa: Eihän se helppoa kuulu ollakaan. 

Kiellon murtuminen, sairauden myöntäminen, itsensä hoitaminen ja toipu-

misprosessin käynnistyminen alkoholismissa ja päihderiippuvuudessa sisältää 

hyvin samantyyppisiä kokemuksia kuin Iire (1999: 106–107) kuvaa tutkimukses-

saan potilaan sairaudesta ja sairaudesta aiheutuvasta epävarmuudesta. Sairastami-

nen sinänsä ei lannista ihmistä, vaan siihen sisältyy toivoa, uskoa ja luottamusta 

sekä tiettyä selkeyttä ja mahdollisesti myös elämänarvojen uudesta järjestyksestä 

johtuvaa rauhallisuutta, tasapainoa ja elämäniloa. Sairauteen liittyy myös epävar-

muus, kuten masennus, ennustamattomuus ja levottomuus, mutta näissäkin opti-

mistinen toivo on usein vahvasti mukana.  

Sairauden myöntäminen on alkoholistille usein myös hyvin vapauttava ja 

helpottava kokemus, kuten jo aiemmin tässäkin tutkimuksessa on äitien kokema-

na tullut esiin. Alkoholistit eivät kanna saamaansa sairausdiagnoosia taakkana tai 

leimana, vaan ennemminkin vapauttajana tai elämän matkakumppanina (Hänni-

nen & Valkonen 1998: 8). Alkoholismin parantumattomuus ei tarkoita alistunutta 
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toimettomuutta ja tilanteen toivottomuutta, vaan sitä, että yksilön suhde alkoho-

liin muuttuu. Elämänarvojen uudelleen miettiminen saa toipumisen alussa heik-

koutena näyttäytyvän sairauden kääntymään toipumisen edetessä vahvuudeksi. 

(Arminen 1994: 178). Frank (1995: xi) kuvaakin sairastuneita haavoittuneina 

tarinankertojina ja toivoo vallitsevan kulttuurisen käsityksen sairaudesta pelkäs-

tään passiivisina ja sairastuneiden ihmisten roolin uhreina ja hoivan saajina kään-

tyvän kohti aktiivista käsitystä. Alkoholismissa sairaus ei useinkaan jää lyhyeksi 

vaiheeksi, osaksi elämäntarinaa, vaan päinvastoin ihminen joutuu elämäntarinaa 

läpikäydessään usein toteamaan alkoholin näytelleen keskeistä osaa miltei koko 

hänen elämästään, ja raittiina pysymisen tärkeä työväline taas on tuon elämänvai-

heen muistelusta ammennettu nöyryys.  

Ruisniemi (2006: 247) totesi tutkimuksessaan, että vanhemmuuden merkitys 

minäkuvaa rakentavana elementtinä kasvoi koko kuntoutuksen ajan tutkimukses-

sa mukana olleiden äitien pohtiessa aktiivisesti vanhemmuuttaan ja vanhemmuu-

den merkitystä. Ruisniemen tutkimuksessa kuntoutuksen päättyessä lapsista oli 

tullut äideille voimavara ja ilon lähde ja kuntoutus oli ollut äideille paitsi päihde-

kuntoutusta myös kuntoutusta äitiyteen. Tämän tutkimuksen äideistä lapsilta ar-

jessa saatu palaute raittiudesta tuntuu upealta. Se saa tuntemaan uudenlaista ylpe-

yttä ja onnistumisen tunnetta. Lapset huomaavat tapahtuneen muutoksen äidissä 

ja vaikka palaute ei tule suoraan, se tulee oikeastaan vieläkin selvemmin, kun se 

annetaan keskellä arjen toimintoja, epäsuoraan ja täysin odottamattomissa tilan-

teissa. Tässäkin tilanteessa palautteen antajana toimii perheen lapsista se, jota äiti 

on kuvannut hänen juovaa aikaansa heikonlaisesti ääneen, keskustelemalla poh-

timaan kykenevänä.  

Lilja: Mutta sitten siinä, kun vähän meni iltaa sitten ja ne rupesi, että heidän 

(vieraat) pitäisi kotiin päästä, mutta kun ei saa taksia. Niin tämä meidän 

kymmenvuotias lapsi, niin se oli minusta, siis minulle tuli aivan mahtava olo 

siitä kun se meni hirveän niin kuin, se oli minun mielestä oikein niin kuin yl-

peänä meni että, ette te tarvitse taksia kun meidän äiti voi ajaa. (äidin ääni 

täynnä tunnetta tapausta kertoessa)  

Kaisla: Aivan. Eikö ole ihana. Eikö ole ihana.  

Lilja: Se voi lähteä viemään teidät. Ja minä lähdin ja kävin viemässä silloin 

yöllä ne sitten kotiin … Niin tämä meidän kymmenvuotias, niin minulla tuli 

siitä äitinä hirveän hyvä olo sitten että ...  

Kaisla: Niin rinta rottingilla, että meidän äiti se saattaakin lähteä...  
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Lilja: Niin rinta rottingilla, että meidän äiti pystyy ajamaan autoa. (naurua) 

Äitien syvällinen ja rehellinen pohdinta omasta sairaudesta kiinnittää huomion 

läpi aineiston. Tämä on tyypillinen piirre muistakin vakavista sairauksista toipu-

neille (Auvinen 1994). Kerronnallisuuden ja vertaistuen merkitys tulee seuraavas-

sa äidin äänellä syvällisesti määritellyksi. Se on jotakin, mikä on tukena ja läsnä 

henkisesti myös silloin kun varsinaisesti ryhmä ei ole koolla tai ryhmän jäsenet 

fyysisesti lähellä. Äiti tietää, että tuki on saatavilla, jos ja kun hän sitä tarvitsee. 

Tällaisen avun saatavilla olon merkitys on valtavan suuri. Varmastikin AA:n me-

nestyksen yksi avaintekijä on juuri tässä.  

Kielo: … kyllä minä ehkä sitten kuitenkin sillä tavalla, että nykypäivänä kui-

tenkin se, että kun (turhautunut äännähdys) … minulla on semmoisena taus-

tassa turvana nämä muut ihmiset, äidit, mitkä minä tiedän, että kenellä on… 

täältä AA:n kautta, että kenellä on se sama ongelma. Vaikka minä yksin siinä 

olenkin joskus lapsen kanssa, niin jotenkin … kyllä me paljon puhutaan niistä 

asioista … en minä oikein osaa selittää sitä, mitä minä tarkoitan ... että minä 

saan joltain voimaa siitä vaikka ne ei olekaan paikalla, niistä muista ihmisis-

tä.  

Lisäksi äidit pohtivat syytään osallistua tutkimukseen, kertovat sitä, miksi halua-

vat jakaa omaa tarinaansa. He pitävät sitä keinona auttaa muita mahdollisesti 

samassa tilanteessa olevia äitejä. He ovat valmiita laittamaan oman elämänta-

rinansa likoon, jos vain voivat sen kautta saada kosketuksen johonkin vielä päih-

teiden vankina kamppailevaan äitiin. Tarinallisuus ja elämän kokemusten jakami-

sen merkitys kiellon murtumisessa ja alkoholismista toipumisessa osoittautuu 

tämän aineiston valossa erittäin merkitykselliseksi.  

Kaisla: Kyllä se on minun mielestä aivan äärettömän tärkeää. Että he ei oi-

keasti niin kuin, että nimenomaan äidit saa tietää, että he ei oikeasti ole ainut 

tapaus maailmassa.  

Kielo: Niin, no sitä minä juuri ajattelin. Että varmaan jos se helpottaa juuri 

sitä, että kun ei ole itse uskaltanut, pystynyt puhumaan sen häpeän takia. Että 

jos se sitten auttaa jotain toista äitiä siihen että minä pystyn, että tosiaan, et-

tä on niitä muitakin, jotka on ...  

Kaisla: On ja että voi selvitä. Että ei ole pakko jäädä siihen helvettiin, missä, 

mekin kaikki ollaan oltu ja ryvetty. Että se ei ole pakko jäädä sinne, että sieltä 

pääsee pois. Ja meitä on … ihan varmasti samoja kokemuksia löytyy.  
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Kaikki tämä nuorempien äitien kerronnan syvyys johti pohtimaan alkoholismista 

toipumista jonakin sellaisena, mikä muuttaa ihmistä hyvin kokonaisvaltaisesti. 

Samansuuntaisia tuloksia sai tutkimuksessaan Ruisniemi (2006: 144–145, 238–

241, 245–246), joka totesi päihderiippuvuudesta toipumisen ensimmäisiin vuosiin 

sisältyvän jo sellaisia minäkuvan ja identiteetin muutoksia, jotka viittaavat koko-

naisvaltaiseen muutokseen (kokemus ja tulkinta itsestä muuttuu arvostavammaksi 

sekä pohtivammaksi, persoonallinen identiteetti vahvistuu, elämänhalu lisääntyy 

ja itseluottamus lisääntyy, näkökulma ja suhtautuminen muihin ihmisiin muuttuu 

myönteisempään suuntaan). Bakerin (2000: 869–876) riippuvuuksista hoito-

ohjelmien avulla toipuneita naisia koskevassa tutkimuksessa todettiin kokonais-

valtaisen tunne-elämän eheytyneen. Tähän liittyi kokemus paremmasta itsetunte-

muksesta ja kasvaneesta onnentunteesta. Vanhemmuuden pohtiminen, löytäminen 

uudella tavalla ja siinä kehittyminen olivat myös tärkeitä tekijöitä. Myös psykote-

rapiassa tapahtuvaa muutosta on jäsennetty erilaisten transformatiivisten vaihei-

den kautta, joissa on nähtävissä yhtymäkohtia seuraavassa isoäitien äänellä kuvat-

tavaan muutosprosessiin. Näistä esimerkkinä Stilesin (2006: 389–392) assimilaa-

tiomalli ja sen käytännön sovellus (Stiles ym. 2006: 408–421).  

Riippuvuudesta toipumisen vaiheita, riippuvaisen tarvetta ja valmiutta muu-

tokselle sekä motivaation ja oppimisen merkitystä toipumiselle ovat tutkineet 

Prochaska ja DiClemente (1983: 390–395) sekä DiClemente ym. (2004: 103–105, 

115). Tästä viisivaihemallista löytyy käytännön kotimainen sovellusesimerkki 

Saarnion (2002: 270–271) artikkelista. Malli on nimeltään transteoreettinen malli, 

josta voi löytää paljon yhtymäpintaa seuraavassa läpikäytävän transformatiivisen 

muutosprosessin kanssa. Molemmissa muutosprosesseissa painottuu se, kuinka 

prosessi on eräällä tavoin kuin raskas väkipyörä. Se tuntuu olevan vaikea saada 

pyörimään ja monella se myös pysähtyy kesken vauhdin, koska sen pyörittäminen 

on alussa raskasta, mutta kun sen saa vauhtiin, niin sitä ei tunnu mikään pysäyttä-

vän. Kuusisto (2010, 216) nostaa esiin subjektiivisen kokemuksen merkitystä 

muutoksen toteutumisessa ja viittaa muutokseen pitkänä oppimispolkuna, kypsy-

misenä muutokseen. Muutoksen myötä ihmisen itsetuntemus ja kyvyt selviytyä 

myös ongelmallisista tilanteista lisääntyvät. Muutoksen merkityksellisyyttä riip-

puvuudesta toipumisessa ja se, että toipumisen yhteydessä on aina tapahduttava 

jonkinlainen ajattelun ja toiminnan transformaatioprosessi, pohtii myös Orford 

(2004: 187–209). Hän painottaa muutoksen olevan hyvin vaihteleva, yksilöllinen 

ja yksilön olosuhteista riippuva. Se on usein pitkäkestoisten prosessien ja tapah-

tumaketjujen tulos, johon liittyy myös kognitiivisia elementtejä sekä hyvin usein 

myös perheen ja ystävien vaikutus. Sen sijaan siinä on suuria yksilöllisiä vaihtelu-
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ja, kuinka paljon muutosprosessiin on itse kullakin sisältynyt ajattelua, kuinka 

kauan se on kytenyt ennen vauhtiin pääsyään, kuinka paljon siinä on ollut mukana 

hengellisiä elementtejä sekä kuinka keskeistä osaa ammatillinen apu ja hoito pro-

sessissa ovat näytelleet vai onko niitä ollut lainkaan.  

Transformationaalista muutosta AA:laisten toipumiskokemuksissa on tutkinut 

myös Forcehimes (Venner ym. 2006: 1083-1085) kuvatessaan lähinnä kokemuk-

sia, joita tässä tutkimuksessa on kuvattu kiellon murtumakohtakuvauksina. Force-

himes liittää näihin kuvauksiin myös syvän hengellisen kokemuksen tai heräämi-

sen ja siitä käynnistyvän muutosprosessin. Tämä sopii hyvin AA:n kahdentoista 

askeleen toipumisohjelmaan, jossa hengellisyydellä on keskeinen osansa (Ring-

wald 2002). Forcehimesin tutkimuksen mukaan transformationaalinen muutos 

alkoholiriippuvuudesta toipumisessa on ilmeisen erilainen ja siihen liittyy jopa 

dramaattiseksi luonnehdittu muutos myös käyttäytymisessä. Hänen mukaansa 

tarvitaan pitkittäistutkimusta seuraamaan, mitkä näistä muutoksista ovat pysyviä, 

ja lisäämään ymmärrystä näistä kokemuksista. Toivottavasti tämä tutkimus osal-

taan vastaa tähän tarpeeseen.  

Seuraavassa on isoäideiltä kerättyjä toipumistarinoita verrattu transformatii-

viseen muutos- ja oppimisteoreettiseen viitekehykseen ja analysoitu sitä, millä 

tavoin isoäidit kerronnassaan kuvaavat alkoholismista toipumisen prosessiaan 

transformatiivisena muutosprosessina. Näin tutkimuksessa päästään viimeisen 

tutkimuskysymyksen äärelle. Isoäidit ovat olleet raittiina 22–35 vuotta. Yhden 

isoäidin, Orvokin, tarina kulkee muutosprosessia kuvattaessa eheänä ja lähes 

kokonaisena toipumistarinana.  

Muutosprosessin kuvaamisen ytimen muodostavat Mezirowin (2000: 22, 

2009: 19) jo 1970-luvulla tutkimuksen kautta esiin nostamaa kymmenen trans-

formatiiviseen muutokseen johtavan prosessin vaihetta (ks. luku 2.4). Aineistoa 

olen analysoinut käyttämällä apuna kriittistä reflektiota ja transformatiivista muu-

tos- ja oppimisprosessia tarkastelleita tutkimuksia ja Lehmannin (2006) kehittä-

mää 345-mallia, joka on tarkemmin esitelty jo aiemmin (luvussa 2.4). Lehmannin 

malliin viittaan tarkemmin alaviitteissä sekä analyysin jälkeen piirretyssä esi-

merkkimallissa. Aiemmin luvussa 4.4. olen tuonut esiin analysoinnin periaatteita 

ja esimerkiksi kuunteluun ohjaava analyysi näkyy niin vahvasti isoäitien minä-

puheessa, että sitä ei tässä ole enää erikseen tummennettu.  
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8.2 Sairauden aiheuttamat seuraukset alkavat näkyä 

Tilanteita joita isoäidit kuvaavat toipumisensa alkuvaiheessa eräänlaisina häm-

mentävinä ongelmien kohtaamistilanteina (Mezirow 2000: 22, 2009: 19) voi Frei-

reen (1977b: 45–46) perustuen kuvata myös alkusysäyksenä pois mukautuneesta 

eli sopeutuneesta toiminnasta kohden integroitunutta toimintaa. Integroitunut 

ihminen kykenee kriittiseen ajatteluun, itsenäisiin valintoihin ja todellisuuden 

muuntamiseen. Kuten Taylor (2009: 6) toteaa, yksilöllisellä elämänkokemuksella 

ja sillä, kuinka syvää tai kuinka paljon sitä on kertynyt, on merkitystä transforma-

tiivisessa oppimisessa. Elämänkokemuksellisuus voi toimia myös katalysaattorina 

kriittiselle reflektiolle ja edistää transformatiivista oppimista. Juuri elämänkoke-

muksellisuus on isoäitien tarinoista vahvasti esiin nouseva piirre. 

Alusta lähtien isoäitien toipumistarinoissa korostuu transformatiivisen teorian 

kannalta merkitykselliseksi nouseva Habermasin kommunikatiivinen oppiminen, 

jossa sen ymmärtäminen, mitä muut tarkoittavat meidän kanssamme kommuni-

koidessaan, on tärkeää. Me testaamme oletuksiamme keskustelemalla muiden, 

erityisesti niiden kanssa, joilla katsomme olevan tietoa asioista. Keskustelu sisäl-

tää dialektista ja kriittisesti reflektiivistä ajattelua, joka johtaa parhaaseen varovai-

seen tai tunnustelevaan käsitykseen. (Mezirow 2009: 20). Isoäitien toipumispro-

sessien käynnistymiseen on olennaisesti vaikuttanut joku muu, joku ulkopuolinen 

tai läheinen merkityksellinen heidän juomiseensa oikealla tavalla puuttuja tai joku, 

jolta on pyydetty apua.51  

Orvokki: Minun työpaikalta, niin minun toimitusjohtaja kysyi, että onko mi-

nulla ongelma? ... Ja myönsin, että on ongelma. Lähdettiin etsimään sitä syy-

tä. Minä en ... minä söin lääkkeitä, minä söin lääkkeitä paljon … se lähti siitä, 

koska meidän työterveydenhuolto se kävi meillä töissä. Ja hän oli kai, hän ei 

saanut minuun otetta mitään… Että se oli pelastus meidän toimitusjohtaja, 

hänellä ei ollut mitään niin kuin minua, että minun olisi pitänyt. Se ei puhu-

nut potkuista, se ei puhunut mistään mitään. Joo se oli (keskeinen hahmo), se 

että hän tuli ja kysyi, että onko sinulla ongelma. Siihen minä myönsin että on. 

Ja siitä lähti se minun tieni. Ja koska tämmöiset, tämä on niin arka aihe ja 

heikko, että miten sen kysyy. Ei ole mitään vaatimuksia. Niin kuin hänellä-

                                                        
51Rauha: Seuraavana aamuna heräsin. Minulla ei ollut krapulaa lainkaan. Isolla Roobertinkadulla oli 
musiikkiliike, jonka omistajan Sepon tiesin toimivan tukiryhmässä. Kävelin liikkeeseen, ja takahuo-
neessa istui kolme miestä kahvilla, he olivat kaikki ryhmäläisiä. Minä istuin koko maanantaipäivän 
juoden kahvia heidän kanssaan. Tiistaina menin ryhmään Merikadulle, ja elämä alkoi kantaa minua 
siitä päivästä. (Loiri-Seppä 2010: 24–25). 
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kään ei ollut vaatimuksia minua kohtaan. Se on niin iso juttu, että kun sano-

taan, että sinun pitää ja sinun, niin ei, ei, koska se on niin haavoittuvassa olo-

tilassa. Ja kun minä olin hoidossa silloin ja minä soitin sieltä, sanoi että soita 

sieltä, ja minä soitin ja sitten uudestaan, niin aina hän sanoi, että kyllä sinä 

olet vahva, voi että sinä olet hyvä. Että sitten siinä oli sellainen, tuota että 

hän piti ihmisenä silti, ja tärkeänä ihmisenä. Niin tämä on se, mikä minä 

ajattelin miten minä voisin viedä eteenpäin tätä raitista elämää.  

Kirsikka: … minä yritin lopettaa ja minä olin hampaat irvessä käyttämättä 

alkoholia viisi kuukautta. Minä olin raskaana silloin ja sen takia minä ajatte-

lin, että minä en polta enkä minä juo sinä aikana, kun minä olen raskaana. Ja 

tuota sitten minulle tuli keskenmenot ja sen jälkeen sitten minä rupesin juo-

maan ihan kunnolla ja join siihen mukamas suruun niin sitten kauheasti. 

Mutta minun onneksi näki, näki tämä minun veljen ex52 … näki minut ja tajusi 

niin kuin, mistä on kysymys minun kohdalla varmaankin 53Ja sanoi, että joo 

että kun sinä olet noin tuommoinen noin ahdistunut ja muuta, että hän tietäisi 

semmoisen paikan, mikä sopisi sinulle hyvin ja. Se osasi niin kuin koukata 

minut sillä lailla oikealla tavalla, ettei ruvennut puhumaan mistään alkoho-

lismista... hän sitten ehdotti tällaista kuntoutusklinikkaa. Ja hän järjesti kaik-

ki ne minun paperit … ja niin minä menin (muistellen), niin menin sitten sin-

ne. Minä olin silloin vuoden juonut päivittäin vissiin.  

Freire (1974: 57, 1977b: 45, 57–58) nostaa tämänkaltaisessa ihmisen kohtaami-

sessa esiin kriittisen ymmärryksen ihmisestä aktiivisena omaa todellisuuttaan 

muuntamaan kykenevänä olentona. Inhimilliseen toimintaan kuuluu olennaisesti 

pyrkimys muuttaa maailmaa sekä ymmärtää ja ilmaista todellisuutta kielen avulla. 

Tässä ihminen voi hyödyntää myös elämänkokemuksiaan. Freire kritisoi sellaisia 

auttamisen tapoja, jotka eivät huomioi ihmistä aktiivisena, kykenevänä oman 

kriittisen tietoisuutensa kehittämiseen. Tärkeintä olisi auttaa ihmistä auttamaan 

itse itseään sekä kohtaamaan tietoisesti ja kriittisesti ongelmiaan. Vääränlainen 

tapa auttaa riistää ihmiseltä vastuun, jota ei voi saavuttaa ilman edellä mainittua 

elämänkokemusta.  

                                                        
52Lehmannin sisällön reflektio (ensimmäinen reflektiivisen ajattelun tapa ja tavoite) eli aineistosta 
löytyy suoria viittauksia johonkin ulkopuoliseen, jonka tarjoamaan apuun ja tukeen on tartuttu toipu-
misen alkuvaiheessa.  
53Hämmentävän ongelman kohtaamisessa Lehmannin mallin mukaisesti tässä vahvasti esiin nouseva 
kysymys on juuri: Mistä tässä kaikessa on kyse? Tämä tulee vahvasti esiin isoäitien kerrontaa omasta 
elämäntilanteestaan toipumisen alkuvaiheessa lukiessa. Kysymys on ensimmäinen viidestä reflektii-
vistä ajattelua stimuloivasta kysymyksestä.  
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Isoäidit kuvaavat elämäntilanteita, joissa heidän on täytynyt kriittisesti reflek-

toida oletuksiaan, joiden varaan heidän uskomuksensa ovat aiemmin rakentuneet. 

Oppiminen on prosessi, jossa uusi tulkinta kokemuksen merkityksestä ohjaa seu-

raavaan ymmärrykseen, tietoisuuteen ja toimintaan.54  

Ruusu: Että silloin sillä ensimmäisellä kierroksella (isoäiti puhuu ensimmäi-

sestä 20 vuotta kestäneestä kuivilla olon jaksostaan) niin minä painoin niin 

kuin taka-alalle kaikki nämä tämmöiset vaikeat asiat. Totta kai minulla oli 

tuskaa ja kaikkea muuta, mutta minä itse selvitin ne. Ja siinä on ollut vähän 

semmoinen tilanne ainakin täällä (mainitsee kotikaupunkinsa nimen), kun 

minä olen tullut -69 ensimmäisen kerran, niin se ohjelma (AA) ei ollut ihan 

kamalan tärkeä silloin. Että minullekin sanottiin silloin …että älä ota sitä en-

simmäistä, pidä persettä penkissä, ja tuota muuten saat tehdä ihan mitä vaan. 

Saat huorata ja saat varastaa ja saat ryöstää ja saat tehdä ihan mitä vaan, 

kuhan et ota sitä ensimmäistä ja hierot sitä persettä penkkiin. Ei, ei se oikein 

noin niin kuin (naurahtaen). Että se, tietysti se kasvatti sitä semmoista minä 

itse. Minä tässä pärjään ja osaan ja pystyn. Ja meneehän se tietysti aikansa 

sekin että kun on tahdonvoimainen ja tuommoinen. Kun minä olen kakarasta 

asti niin kuin tullut omillani toimeen ja oppinut käyttämään tätä minun tah-

donvoimaa. Siinä sitten kävi niin kuin kävi, että minusta tuli semmoinen kak-

simetrinen vääpeli. Minun lapset joskus on sanonut, kyllä jumalauta äiti ar-

meija on menettänyt sinussa hyvän vääpelin (nauraen). … sitten vasta kun ne 

lapset oli lähtenyt maailmalle, kukin omalle taholleen, niin sitten minä ret-

kahdin uudestaan juomaan. Ja tuota sitten olin pari vuotta suurin piirtein ja 

sitten minä pääsin takaisin ja silloin minulla tapahtui se niin sanottu sydä-

men murtuminen ja tajusin, että tästä ei tule yhtään mitään että nyt on niin 

kuin nöyrryttävä. Ja otettava se kaikki apu vastaan ja siinä vaiheessa minä 

löysin tämän minun kummini ja sitten minä aloitin sen työskentelyn (raskas 

huokaus).55 

                                                        
54Mezirow käyttää käsitteitä merkitysskeemat ja merkitysperspektiivit kuvatessaan merkityksen muo-
dostumisen ulottuvuuksia. Merkitysskeemoilla hän kuvaa tavaksi tulleita tulkintaan sisältyviä sääntöjä, 
jotka määrittelevät, mitä ja millä tavoin ihminen käsittää asioita. Merkitysperspektiivit puolestaan 
muodostuvat korkeamman asteisista skeemoista, teorioista, väittämistä, uskomuksista jne. Niihin 
sisältyy myös tapa ymmärtää ja soveltaa tietoa sekä käsitellä tunteita. (Mezirow 1990: 1– 4, 13–14).  
55Lehmannin merkityksen reflektio (toinen reflektiivisen ajattelun tapa ja tavoite) eli aineistossa löytyy 
isoäitien pohdintaa siitä, kuinka jokin aiemmin saatu tieto on vaikuttanut tarinan kertojaan ja vaikutta-
nut hänen oletuksiinsa, arvoihinsa sekä ratkaisuihinsa.  
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8.3 Syitä ja seurauksia tutkitaan ja arvioidaan kriittisesti 

Transformatiivinen oppiminen voidaan määritellä oppimiseksi, jossa ongelmalli-

siksi muodostuneet viitekehykset (oletukset, odotukset, säännöt, ideologiat jne.) 

muutetaan kaikenkattavammiksi, erottelevammiksi, reflektiivisemmiksi, avoimik-

si ja tunnepohjaltaan mahdollisiksi muuttua. Ajatuksemme, tunteemme ja tapam-

me eivät useinkaan ole tiedostettuja, tiedostamme vasta niiden lopputuloksen. 

Transformatiivisen oppimisen kautta voimme oppia kriittisesti reflektoimaan 

tällaisia tiedostamattomia prosesseja. (Mezirow 2009: 22).  

Reflektion prosessiin sisältyy kokemusten tutkiminen uudella tavalla ja sen 

arviointi, mikä heijastuu takaisin. Tämä voi tarkoittaa uusien merkitysten muo-

dostamista tai sellaisen, joka toimii uusissa tai erilaisissa olosuhteissa. Tietoisuus 

tästä prosessista ja uusista merkityksistä, joita prosessin kuluessa muodostuu, 

tulee yhä tärkeämmäksi. (Fook & Askeland 2006: 41). 

Kriittisen reflektiivisen prosessin tarkoitus on paljastaa, järkyttää tai sekoittaa 

vallitsevia oletuksia. Tähän sisältyy myös tarkoitus haastaa ja muuttaa vallitsevia 

valtasuhteita. Tähän liittyy periaatteita, joita Fook ja Askeland (2006: 47) kutsu-

vat kriittisen tutkimuskehyksen nimellä. Isoäitien kokemuksissa voi löytää henki-

lökohtaisten kokemusten linkittämistä sosiaaliseen ja poliittiseen kontekstiin ja 

vaikutusvaltaan heidän pohtiessaan muutoksen välttämättömyyttä esimerkiksi 

suhteessa puolisoon ja todellisiin selviämisen mahdollisuuksiin torin pultsariäm-

mien joukossa.  

Orvokki: Ja tuota minä menin, minä kävin kaikki mahdolliset lääkärit ja 

kaikki, urheilulääkärit ja ihan kaikki näin ja vikoja ei löytynyt ennen kuin sit-

ten viimeisenä oli, että minun maksa huusi. Ja sitä kautta lähdettiin sitten et-

tä. … Minulla oli kielto koko ajan päällä ... joo. Aina jos jotain kysyttiin, niin 

minä en puhunut itsestäni. Se oli, on kaikkein pahin semmoinen ... minä olin 

mennyt jo niin sillä tavalla pitkälle ja sitten kun ruvettiin tutkimaan sitä, että 

mistä tämä johtuu, niin kauhean pitkälle pääsee siinä, että kieltää kaiken. … 

Ja vielä kun on lapset kysymyksessä, niin sitä ... niin enpä voi lähteä ... en voi, 

sitä niin kuin sitä itse on siinä harhassa myös. Sitä menee, menee, menee, 

meni ihan (sinne lasten selänkin taakse) ja se että minun mies on töissä ja 

minä joudun ja että minä teen ja kaikkeahan minä. Minä en tehnyt kokopäi-

vähommia. Mutta tuntui että aina minä vien niitä harjoituksiin ja kaikkea. 

Tiesin, tiesin. (Kuitenkin koko ajan jossain syvällä sisimmässä, että nämä ky-

selijät ja epäilijät ovat oikeassa.) … Vihahan siitä tulee, että miksi minun? 
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Että minähän hoidan meidän perheen, minä hoidan meidän lapset, minä en 

lähde mihinkään ja tällä tavalla. … 

Henkilökohtaisesti merkittävin muutos sisältyy muutokseen, joka sisältää kritiik-

kiä omaa ja maailman tilaa kohtaan. Päätös toimintaan johtavasta muutoksesta 

tarvitaan. Käytännöllinen perustelu on suuntaamista kohti toimintaa. Isoäitien 

kerrontaa analysoidessa keskeiseksi piirteeksi nousee juuri Mezirowin korostama 

ihmisen tapa toimia heijastellen itselleen sitä, mitä tehdä sitä vasten miten tosiasi-

at ovat. (Mezirow 2009: 22–23). Freire (1974: 60–61) puhuu siitä, kuinka ihmi-

selle ominaista on kyetä näkemään toimintansa tulokset jo ennen kuin aloittaa 

kyseistä toimintaa. Ihmisellä on vapaus valita eri toimintavaihtoehtoja, jotka vai-

kuttavat hänen kehitykseensä ihmisenä, paljastavat hänelle hänen problemaattisen 

luonteensa ja asettavat hänelle ongelmia. Näin isoäiditkin ovat joutuneet toipumi-

sensa alkuvaiheessa pysähtymään ja analysoimaan sitä, mihin heidän juomisensa 

tulee johtamaan, minkälaista valheellista minäkuvaa ylläpitämään ja mitä he sen 

seurauksena tulevat menettämään, elleivät he valitse jotakin muuta toimintavaih-

toehtoa.56  

Kirsikka: …kun itsellään on odotukset itseä kohtaan. Ihan selvästihän minä 

olin niin kuin tehnyt jonkun semmoisen ihannekuvan, että minkälainen minun 

kuuluu olla. Mutta kun minähän en täyttänyt sitä ollenkaan. Sitten minä niin 

kuin yritin elää sen mukaan mikä minun kuuluu olla, mutta kun minä en ollut 

semmoinen, niin eihän se nyt niin kuin mitenkään. Vaikka sitä nyt yrittää esit-

tää sitä tyyppiä, kuinka, niin se ei oikein. … Mutta tämän kuntoutusklinikan 

ohjelmaan kuului siis tuo 12 askeleen soveltaminen ja tuota noin siellä teh-

dään sitä ohjelmaa sillä tavalla, että ensimmäisestä viidenteen tehdään siellä 

sisällä. Ja tuota noin niin näinhän minä tein sitten. Ja se nyt oli sitten tuota 

tietysti sellaista mitä nyt sitten sen hetken kyvyillä pystyi tekemään. Oli se 

kuitenkin aika hurjaa, siinä mitä siinä 28 päivää, kun oltiin niin kuin saman-

laisten ihmisten kanssa… se oli aika, aika hurjaa, hurjaa touhua. Ja minä 

                                                        
56Rauha: Juomistarinani loppu oli hyvin tuskallinen, surullinen ja alentava. Yksitoistakuukautinen 
raittiuteni päättyi nopeaan ja syvään syöksylaskuun, moneen pohjakosketukseen monessa mörskässä 
kamalassa seurassa. … Minulla oli edelleen vahva fysiikka, kehuskelin sillä kuinka hyvin kestin viinaa. 
Muut sammuivat yksitellen. Istuin viimeisenä hereillä nojatuolissa ja katselin televisiota, jossa puhui 
uskoon tullut laulaja. Itkin ja ajattelin, kuinka onnellinen tuo ihminen on, kun on löytänyt jotakin 
tuollaista elämäänsä. Laulaja kertoi, kuinka oli käyttänyt paljon alkoholia ja kuinka nyt on hyvä olo. 
Valvoin koko yön, ja aamulla otin tietysti krapularyyppyjä. Vappupäivänä me kokoonnuimme juomaan 
ravintola Bulevardiaan. Siinä istuessani katselin ikkunan takana pölyistä kalpeaa katua, ja ajattelin, 
että näinkö minun elämäni loppuu. Joulukuussa täyttäisin 50 vuotta ja olin menettänyt kaiken. (Loiri-
Seppä 2010: 24).  
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kyllä, minä kyllä ostin (naurahtaen) tämän, minä kyllä ostin tämän ohjelman. 

Että, minä niin kuin tajusin jotenkin, jotenkin se niin kuin se (hakee sanoja) 

se tietoisuus siitä, että ensinnäkin, että minä olen niin kuin sairas. Sitten siel-

lä oli semmoisia hyviä määritelmiä, mitä ne käytti, sellaisia niin kuin, että 

puhuttiin sielusairaudesta, joka kuulosti minun mielestä niin kuin tosi hyväl-

tä.57 

Kanerva: … Ehkä se siitä oli kiinni justiinsa se minun elämä, että kun minä 

tykkäsin siitä niin paljon (puhuu miehestään), että se niin kuin pani alkujaan 

minut yrittämään. Kyllä minä tiesin, että se jättää minut jos minä en lopeta. 

Minä tykkäsin siitä niin paljon, että minä arvelin, että minä yritän tätä raitti-

utta nyt jotta en minä halua oikein tuota miestänikään menettää. Minä olin 

siihen mennessä kaksi lastani jo menettänyt. Perheeni menettänyt… Minut jos 

olisi jätetty yksin ja sanottu, niin minä en olisi ikinä selvinnyt siitä kierteestä. 

Vaikka mies oli vuoden ollut jo raittiina, minä en olisi selvinnyt jos minä en 

niin kovaa tukea olisi saanut. Minusta huolehdittiin niin hyvin, että minä jäin 

väkisin. Vaikka minä alussa olin 6 kuukautta miehen pakottamana, että jopa 

mies kaivoi kirvestä nurkasta, ja sanoi rupeatko sinä lähtemään sinne ryh-

mään vai et? Ja minulla päivät meni sitä miettiessä, että mitenkä minä pystyn 

olemaan, että minun ei tarvi sinne lähteä. … Joo se oli hirveää, se oli hirveää 

se pakottaminen ... minä kun olin kuvitellut että tuota minulla elämä alkaa 

hyvin luistamaan, kun mies on raittiina, niin minä voin juopotella tässä … 

mutta ei se käynytkään näin. Mutta tänä päivänä minä ymmärrän, että ei ku-

kaan rupea humalaista naista katsomaan eikä elämään. Ja tuota kuitenkin se 

sen verran välitti minusta, välitti että tuota se pakotti minut sinne lähtemään. 

Ruusu: Että sen minkä minä koin sitten 1995 kun minä tulin takasin, niin se 

ei ollut ollenkaan dramaattinen eikä mitenkään millään lailla. Että se oli vain 

semmoinen hyvin tylsä ja tyly herääminen lauantaiaamuna, kun oli perjan-

taina ryypännyt, kankkuseen. Mutta silloin niin kuin iski tajuntaan se sem-

moinen tosiasia, että tämä on nyt niin kuin pikapysäkki. Seuraava on hauta. 

Tässä ei nyt hirveästi ole niin kuin vaihtoehtoja. Mutta silloin minulla oli jo 

tietoa, että mistä on kysymys. Mutta kyllä se oli kanssa semmoinen niin kuin 

perustavaa laatua oleva havainto siinä aamulla. Ja sitten hetken verran 

                                                        
57Toipumisensa alkuvaiheessa isoäiti on Lehmannin mallin mukaisesti kysymyksenä itselleen joutunut 
esittämään: Mitä minun täytyy vielä tietää voidakseni tehdä päätöksen omasta terveydentilastani ja 
mahdollisesta sairaudestani? Kysymys on toinen viidestä reflektiivistä ajattelua stimuloivasta kysy-
myksestä. 
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semmoinen kauhuskenaario pyöri siinä silmien edessä, että en minä tuolla to-

rilla niiden pultsariämmien kanssa pärjää pätkääkään, että tällä luonteella ei 

kerjätä. Ei jumalauta ei! Eikä tällä luonteella oteta suihin joltakin pultsarilta, 

että saisi ryypyn. Ei jumalauta ei että, siinä minä kyllä hyvin äkkiä kuolen. 

Että minulla on vielä työpaikka, minulla on vielä kaikki asiat hyvin. Mutta se 

ei ole kuin yksi askel. Se on siinä. Silloin minä pyysin apua.58 

McIntosh ja McKeganey (2000: 1504–1509) kuvaavat riippuvuudesta toipumista 

prosessina, jossa yksilöt alkavat tulkita uudelleen riippuvaista elämäntapaansa, 

miettiä itseään, omaa minäkuvaansa ennen päihteidenkäyttöä. Millaiseksi he ovat 

juomisen seurauksena muuttuneet ja millaisena he haluavat itsensä tulevaisuudes-

sa nähdä. Tästä kerronnasta voi löytää myös selityksiä, elämän käännekohtia, 

jotka ovat johtaneet muutosprosessin käynnistymiseen. Toipumisprosessissa ko-

rostuu myös merkityksellisten muiden osuus. McIntosh ja McKeganey pitävät 

huumeriippuvuudesta toipumisen keskeisenä piirteenä uuden ei-riippuvaisen iden-

titeetin rakentamista itselle. Tässä keskeisenä on luoda tarina omasta toipumisesta, 

jossa voi olla mukana myös hoidollisessa interaktiossa tuotettuja elementtejä. 

Tämän vuoksi McIntosh ja McKeganey pitävät tärkeänä sitä, että riippuvaisten 

kanssa työtä tekevät hallitsevat tarinallisen työskentelyn menetelmiä.  

Yksi tärkeä huomio on Kuusiston (2010: 278–279) esiin nostama toipumis-

prosessin ja muutoksen yksilöllisyys. Vaikka puhutaan teoreettisella tasolla vai-

heista, ja asioita taaksepäin katsottaessa voidaan todeta prosessin edenneen tietyn 

vaihemallin mukaan, toipumisen polku harvoin etenee ihanteellisesti ilman kom-

pasteluja polulta, poikkeamisia siltä ja myös taaksepäin askelten ottamista.  

8.4 Kielto murtuu lopullisesti 

Aineistossa merkittäväksi nousevat päihdetyön käytännössäkin tutuksi tulleet 

kiellon murtumakohtakokemukset. Mezirow (1990: 4, 2000: 3–4) puhuu koke-

muksista, joita on vaikea ymmärtää tai jotka ovat liian outoja tai uhkaavia omalle 

tavallemme ajatella tai oppia. Tällöin taipumuksenamme on torjua nuo kokemuk-

set tai turvautua traditioon, auktoriteettien selityksiin tai psykologisiin puolustus-

mekanismeihin, kuten projektioon tai järkeistämiseen hankkiaksemme sopivam-

pia tulkintoja. Tätä voi verrata tapaan, jolla alkoholisti kieltää oman sairautensa ja 

                                                        
58Lehmannin tutkimusproesessi (ensimmäinen neljän reflektiivisen ajattelun prosessiin kuuluuvasta 
vaiheesta) eli aineistosta löytyy paljon viittauksia siihen, kuinka isoäidit tutkivat itseään, menneisyyt-
tään, todellisia tapahtumia, alkoholismiaan, mahdollista tulevaisuuttaan päätöstensä perustana jne.  
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torjuu yritykset kääntää huomio hänen juomiseensa. Craib (2000: 64–74) viittaa 

ihmisen tapaan kertoa ns. bad faith-tarinoita tilanteissa, joissa kokemukset ja 

todellisuus ovat liian vaikeita kohdata, muutos tuntuu mahdottomalta ja nämä 

herättävät kipeitä tunteita. Transformaatiossa on merkityksen muodostamisen 

kannalta olennaista juuri sen oivaltaminen, että ihminen tulee kriittisesti tietoisek-

si äänettömistä, epäsuorasti ilmaistuista omista ja toisten oletuksista ja odotuksista 

ja arvioi niiden merkitystä itse tekemälleen tulkinnalle. 

Kiellon murtumiskokemuksissa merkityksellistä tiedon pätevyyden arviointia 

Mezirow (1990: 8–11) tarkastelee kaksidimensioisen arvioinnin näkökulmasta. 

Kun joku väittää jotakin, ihminen lähtee arvioimaan sekä itse väitteen kritiikkiä 

että sosiaalisten normien ja kulttuuristen koodien kritiikkiä. Tulee myös tiedostaa 

se tilanne ja olosuhteet, joissa väite tai idea on osoitettu oikeaksi ja oikeutetuksi. 

Tiedon pätevyyttä myös testataan jokapäiväisissä tilanteissa. Tällöin tiedon tulee 

olla ymmärrettävää ja sopivaa suhteessa sosiaalisiin normeihin sekä aitoa ja luo-

tettavaa suhteessa tunteisiin. Kriittiseen tiedon tarkasteluun kuuluu omien aikai-

sempien mielipiteiden tiedostaminen ja eräänlainen syrjään siirtäminen sekä kyky 

pitää ennakkoluulojaan ratkaisemattomina. Hakeaksemme konsensusta kään-

nymme niiden puoleen, joiden katsomme olevan asiassa parhaiten informoituja, 

joilla on vähiten ennakkoluuloja ja rationaalisin kyky kriittisesti arvioida todistei-

ta ja argumentteja sekä savuttaa näiden pohjalta paras päätelmä.  

Aineistossa merkittäviksi nousevat kiellon murtumakohdat voi katsoa merki-

tyksellisiksi myös kriittisen ajattelun kehittymisen kannalta. Riskien ottaminen ja 

kriittisen ajattelun kannalta otollisiin hetkiin luovasti tarttuminen nousevat kes-

keisiksi. Näihin hetkiin kuuluvat voimakkaat tunteet ja ne voivat olla myös nega-

tiivisia ihmisen kohdatessa vaikeita ongelmia. (Brookfield 1989: 7, 233–235.) 

Kuten isoäitien esimerkeistä nousee esiin, omaan käyttäytymiseen ja tilaan koh-

distuva huoli ja hämmennys saavat lopulta myös ilon ja helpotuksen sävyjä, kun 

löytyy uudenlaisia tapoja tarkastella asioita ja ymmärtää omaa tilaa ja omia voi-

mavarojaan muuttaa elämänsä osa-alueita.  

Kriittinen ajattelu ja transformatiivinen oppiminen kehittyvät ihmisen tiedos-

taessa, kuinka hänen aiemmat olettamuksensa rajoittavat asioiden havaitsemista, 

ymmärtämistä ja tuntemista. Yhteys oman tyytymättömyyden ja muutosprosessin 

välttämättömyyden välillä tunnistetaan. Tämän seurauksena ihminen kyseenalais-

taa oman ongelman asettamisen ja määrittelyn perusteet ja muotoilee olettamuk-

siaan uudelleen saavuttaakseen laajemman, arvostelukykyisemmän, läpäiseväm-

män ja integroivemman perspektiivin. Näin ongelmalliseksi koettu viitekehys 
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muokkaantuu sellaiseksi, että se todentuu enemmän todeksi tai oikeuttaa ohjaa-

maan toimintaa. (Mezirow 1990: 12, 14, 2000: 22, 2009: 19, 22). 59 

Kriittinen reflektio ja ajattelu tarkastelee kysymystä, miksi jokin toiminta ta-

pahtuu eli ihmisten tekojen syitä ja seurauksia. Tällöin ihminen tunnistaa, kyseen-

alaistaa ja haastaa tavaksi tulleiden ajattelu- ja toimintatapojen taustalla olevat 

olettamukset, jotka tukevat uskomuksia, arvoja, mieltymyksiä ja käsitystä itsestä. 

Tämä prosessi voi johtaa hyvin varmoina pidettyjen merkitysperspektiivien päte-

vyyden kyseenalaistamiseen ja sellaisten arvojen kieltämiseen, jotka ovat olleet 

hyvin keskeisiä ihmisen käsitykselle itsestään. Muutos on hyvin moniulotteinen. 

Esiin nousevat tällöin usein myös hyvin vahvat tunteet. Toiminnan muutos voi 

estyä ulkoisten tai sisäisten tai näiden molempien pakotteiden vaikutuksesta tai 

yksinkertaisesti tiedon ollessa riittämätöntä tai kykyjen muutokseen vielä puut-

teellisia. (Brookfield 1989: 1, 8, Mezirow 1990: 12–13, 2009: 29, myös Taylor 

2009: 7). Brookfield (1989: ix–x) nostaa esiin kriitiiseen ajatteluun kykenevän 

ihmisen toiminnasta myös itse omat päätöksensä ja valintansa tekevän ihmisen 

ominaisuuden. Aivan kuten Kanervan esimerkissä, jossa hän koki viimeisen rait-

tiuskamppailunsa olleen hänen ja alkoholismin välinen taistelu, ja ihan hänen 

omassa vallassaan. Tällaisessa ratkaisuissa voidaan sanoa, että ihminen on kyke-

nevä kriittisen ajattelun kehittymisen myötä ylittämään niitä toimintaansa rajoit-

tavia tilanteita, jotka ovat käyneet hänelle liian ahtaiksi (Freire 1977a: 71–72).  

Kriittisen ajattelun prosessin yksilöllisyys, juuri hänelle ominainen tapa osal-

listua prosessiin, näkyy isoäitien kokemuksissa. Tarinoissa heijastuu myös se, että 

kriittisen ajattelun pohjalta syntyvät kriittiset oivallukset tapahtuvat usein odotta-

mattomalla tavalla, vaikka kaupassa kesken ostosten teon. Myös niiden ihmisten 

tuki on tärkeää, joilla on samankaltaisia ajatuksia. Isoäidit korostavat toipumis-

prosessin alusta lähtien kuntoutuksessa saamansa hoidon, tiedon, vertaistuen, 

samaistumisen, ulkopuolisen avun sekä läheisten merkitystä tarinoissaan. 60 

(Brookfield 1989: 231–233). 

                                                        
59Mezirow (1990: 14) puhuu tästä prosessista merkitysperspektiivien muuntumisen tai transformatiivi-
sen rationaalisuuden (2009: 29) prosessina. 
60Rauha: Sinä vuonna, 1965 menin ensimmäisen kerran vertaisryhmän kokoukseen. … Sisällä istui 35 
ihmistä, ryhmä oli hyvin suuri. Naisia oli ehkä yksi tai kaksi meidän lisäksemme. Vankilassa istuneita 
miehiä, partaukkoja. Ja minä samaistuin heihin kaikkiin! Kun linnakundit puhuivat, ajattelin että 
täsmälleen tuollainenhan minäkin olen ollut! Minä en vain ole ehtinyt vankilaan saakka. Samaistumi-
nen on ollut minulle ratkaisevan tärkeää raitistumisessani. Kuuntelen ihmistä, joka kertoo, kuinka on 
juomisensa alkanut, kuinka siinä kehittynyt, kuinka alkoholisoitunut, ja mietin, että noin minullekin on 
käynyt. Ymmärrän, etten ole ainoa maailmassa. Se auttaa, puhumattakaan, että samat asiat kuulee 
toisen naisen suusta. Joku toinenkin nainen on juonut, laiminlyönyt lapsensa, jättänyt heidät yksin. 
(Loiri-Seppä 2010: 21–22).  
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Orvokki: Ja siellä sitten, että olen alkoholisti, se oli minulle kova paikka taju-

ta (raskas huokaus). Minä mieluummin olisin ollut pilleristi kuin alkoholis-

ti. … Ja tuota, mutta se, että kun minä olin siellä kuntoutuspaikassa ja pääsin 

pois, niin minulla oli se selvyys, että minä en voi mennä siihen vanhaan. Mi-

nä en voi mennä syömään niitä lääkkeitä enkä ottaa kaljaa. Minulla oli kaksi 

reseptiä, ne oli minulle tärkeimmät mitä on. Mutta se, että minä uskoin, tämä 

toinen askel, sanotaan uskon askel, minulla on hengellinen, minä olin hengel-

lisesti, olin paljon rukoillut aikaisemmin, minä tiesin että minä käytän väärin 

ja kaikkea. 

Kirsikka: ...se minun toipuminen lähti yhdestä lauseesta oikeastaan, kun 

(naurahtaen) siellä sanottiin ... (muistot herättävät voimakkaat tunteet) ... 

huh, huh, että alkoholismi on sairaus, josta voi toipua. Ja kun minä olin aja-

tellut, että minä olen päästäni vialla, niin tuota, niin, niin, se oli minun mie-

lestäni hirveän helpottavaa tajuta, että minä olen sairas ja tätä voi hoitaa. 61 

Kanerva: Ja sitten minä yksi kaunis kesäpäivä lähdin kauppaan ja minä olin 

puolitoista tuntia varmaan siellä kaupassa, kun minulla oli kaljapullo siinä 

kärryssä. Minä vein sitä pois sitä kaljapulloa, hain siihen kärryyn ja vein ja 

hain, seilasin sen kaljapullon kanssa siellä kaupassa ja viimein minä sitten 

huomasin kassalla, että minä lähdin limukkapullon kanssa. Menin puiston-

penkkiin istumaan ja siinä minä mietin, että nyt sinä Kanerva selviät. (tätä 

muistoa isoäiti puhuu hyvin hartaasti) Ja siitä päivästä lähti sitten niin kuin 

se AA:hankin mielenkiinto kasvamaan ja se raittius menemään niin kuin 

eteenpäin. … Oli, se oli onnekas taistelu. Se oli niin, minua hävetti jo siellä 

kaupassa, että ne katsoo, että mitä se vauhkoaa Mutta se oli niin onnekas 

taistelu, että tänä päivänä en häpäisi yhtään jos tuota minä sanoisin suoraan, 

että minä taistelen raittiuden ja tuota alkoholismin kanssa tästä. … Ei ketään 

liittynyt, se oli ihan minun omassa vallassani… ja sitten kun minä istuin sii-

hen tuoliin, minä tiesin, että nyt sinä selviät. Siitä puistonpenkin istumisesta 

on 34 vuotta. 62 

                                                        
61Lehmannin kriittinen reflektio (kolmas reflektiivisen ajattelun tapa ja tavoite) eli aineistosta löytyy 
isoäitien pohdintaa siitä, kuinka ajattelu kohdentuu toimintaan ja muutokseen. Vallan dynamiikan ja 
analyysin osalta keskeiseksi nousee alkoholismista sairautena annettavan tiedon merkitys toipumis- ja 
muutosprosessissa. Isoäidin itsereflektiossa tämän tiedon saaminen on vahvasti heijastunut hänen 
omiin kokemuksiinsa ja johtanut siihen, että isoäiti on alkanut nähdä tulevaisuudessaan potentiaalisia 
mahdollisuuksia toisenlaisiin lopputuloksiin. 
62Lehmannin selittävä prosessi (toinen neljän reflektiivisen ajattelun prosessiin kuuluuvasta vaiheesta) 
eli isoäidin kerronnassa tulee esiin se, kuinka toipuminen on vaatinut heiltä asioiden mielessä pohti-



 179

Ruusu: Prosessi … ainakin minä voisin sanoa niin kuin omalta kohdalta sen, 

että siinä vaaditaan semmoinen niin sanottu sydämen murtuminen. Minä en 

osaa sitä selittää sen paremmin, mutta se on semmoinen … vihonviimeinen 

tunne, että nyt, nyt ei enää niin kuin. Minä en enää pysty, minä en enää jaksa. 

Että nyt, nyt minä todellakin tarvin niin kuin apua. Ja, ja … että ymmärtää 

niin kuin sillä hetkellä, että nyt minä olen todella, minä olen todella alkoho-

listi ja avun tarpeessa oleva. Että, että se on semmoinen niin oikein perusta-

vaa laatua oleva kokemus jotenkin. Että … kyllä sen nyt jokainen alkoholisti 

tarvitsisi mutta kaikille se ei niin kuin osu kohdalleen. Mutta minulla se oli 

niin kuin pohjana, pohjana sille, että minä lähdin siitä sitten toipumaan. 63  

8.5 Ajatus raittiudesta alkaa kypsyä 

Fookin ja Askelandin (2006: 47–51) analyysi siitä, kuinka ihmiset neuvottelevat 

elämänmuutoksista valintojen kontekstissa – kuinka ihmiset käyttävät kriittistä 

reflektiota muodostaessaan ja uudelleen rakentaessaan identiteettiään, kuvaa hy-

vin myös isoäitien tilannetta raittiuden alkutaipaleella. Heidän kerronnassaan voi 

jo havaita osaamiseen, kontrolliin ja itsensä toteuttamiseen liittyviä tulkintoja eli 

voimaantumiseen liittyviä teemoja. Isoäideillä alkaa kehittyä laajempi kuva val-

lasta ja itsestä potentiaalisena vallan käyttäjänä. Oma auktoriteettiusko lujittuu ja 

uskallus olla oma itsensä kasvaa. Alkaa kehittyä ymmärrystä henkilökohtaisesta ja 

emotionaalisesta oikeutuksesta ja vallasta. Siirtyminen yksilön ja tunteiden ko-

kemisen kiellosta ja ei-hyväksynnästä tunnustamiseen, hyväksyntään ja integraa-

tioon käynnistyy.64  

                                                                                                                                    
mista, päättelyä ja kaiken yhteen sovittamista sekä myös jakamista dialogissa muiden kanssa. Kaupas-
sa ja puistonpenkillä käyty taistelu on isoäidille ollut selkeästi sisäinen kamppailu, jossa hän on myös 
selittämällä tehnyt asioista itselleen merkityksellisiä ja järkeviä ja saanut näin vahvistusta päätöksen-
teolleen.  
63 Kiellon murtumisvaihe on myös vaihe, jossa isoäidille lähtee rakentumaan vastaus Lehmannin 
mallin kysymykseen: Miten minä ymmärrän tämän? Kysymys on kolmas viidestä reflektiivistä ajatte-
lua stimuloivasta kysymyksestä.  
64Rauha: Juominen oli minulle maanpäällinen kiirastuli, jonka tuliset hiilet polttelivat kehoani ja 
mieltä jatkuvasti. Raittiusajatuksella leikkivä alkoholisti pelkää, että raittius on juuri tuollaista poltte-
lua. Voi, ei se ole! Kaikkein parhaat ja hauskimmat asiat minulle on tapahtunut selvänä. … Tärkeim-
pinä tasapaino ja mielenrauha. … Lakattuaan juomasta alkoholisti pääsee tekemään sellaisia asioita, 
joita ennen ei kyennyt. Olen saanut vapauden valita. Monta kertaa kun kuljin Vanhan kellariin, ajatte-
lin, että otan yhden oluen ja menen katsomaan teatteriin näytöksen. En koskaan päässyt kellarista 
ennen valomerkkiä. Minulla ei ollut vapautta päättää omasta elämästäni, viina määräsi ja minä 
tottelin. (Loiri-Seppä 2010: 29–30). 
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Fook ja Askeland (2006: 41) painottavat kriittistä reflektiota reflektion pro-

sessina, joka yksilön ajattelun tasolla kykenee analysoimaan sosiaalisesti do-

minoivan ajattelun vaikutuksen. Sosiaalisen kontekstin ja oppimisen merkitys 

korostuvat. Heidän käsitteensä sopii kuvaamaan myös tilannetta, jossa alkoholis-

tin kielto murtuu ja toipuminen alkaa, koska reflektiossa keskeistä on sen proses-

sinomaisuus ja takaisinheijastavuus. Eli tietoisuus prosessista ja sen myötä synty-

västä uudesta merkityksestä on olennaista. Samoin pitkää toipumisen prosessia 

voi kuvata reflektion, kriittisen reflektion sekä myös kriittisen itsereflektion käsit-

teillä. Kirsikka kuvaa tätä sosiaalisen kontekstin vaikuttavuutta hänen toipumis-

prosessinsa käynnistymiseen kuvatessaan kokemustaan AA-rymässä käymisensä 

alkuvaiheista. Merkitykselliseksi on muodostunut yhteys raittiuden ja elämän 

laadun paranemiseen liittyvien kuvausten välillä: …silloin kun minä ensimmäise-

nä parina vuonna kävin joka päivä, niin minä kävin tällaisissakin ryhmissä, joissa 

minä en edes ymmärtänyt sitä kieltä, mitä ne ihmiset puhui. Mutta minä käsitin 

sen, että ne on alkoholisteja ja ne ei juo tänään ja sen takia niiden elämä on pa-

rempaa. 65  

Transformatiivinen muutos ja oppiminen ovat usein voimakkaan uhkaavia 

emotionaalisia kokemuksia, etenkin kun niihin sisältyy isoäitien kuvaaman kal-

taista subjektiivista uudelleenhahmottamista, vaihtoehtojen tarkastelua suhteessa 

uusiin rooleihin, suhteisiin ja toimintatapoihin sekä suunnittelua toiminnan uudel-

leen suuntaamiseksi. Tällöin pitää tulla tietoiseksi sekä ideoita tukevista oletuksis-

ta että oletuksista, jotka tukevat emotionaalisia reaktioita liittyen muutoksen tar-

peeseen. Kieli, kulttuuri ja sosiaalis-historialliset tekijät vaikuttavat oppimiseen ja 

niiden mukanaan tuomat olettamukset on tuotava kriittisen reflektoinnin kohteek-

si, jotta oppija voi saavuttaa oppimisessaan autonomisemman asteen. Aikuisuu-

dessa asioihin hyvin perehtynyt päätöksenteko vaatii paitsi tietoisuutta tiedonläh-

teistä, arvoista ja tunteista niin myös kriittistä reflektiota, joka liittyy oletusten tai 

perusteiden paikkansapitävyyteen. Transformatiivinen oppiminen on prosessi, 

jossa me muunnamme itsestään selvänä pidetyt ennakko-olettamuksemme katta-

vammiksi, erottelevaksi, avoimeksi, emotionaalisesti kykeneväksi muutokseen ja 

reflektiiviseksi niin, että ne voivat luoda totuudenmukaisempia uskomuksia ja 

mielipiteitä ohjaamaan toimintaa. Transformatiivinen oppiminen sisältää osallis-

tumisen keskusteluun, jossa peilaamalla toisten kokemuksia voi oikeuttaa näitä 

oletuksia ja tehdä toimintaa koskevia päätöksiä. (Mezirow 2000: 6–8, 22, 2009: 

                                                        
65Rauha: …ensimmäisen raittiuteni alku oli ihastuttavaa aikaa. Kävin palavereissa, sain töitä ja asiat 
tuntuivat luistavan. Tajusin myös, että kaikki sujuu siksi, etten juo. (Loiri-Seppä 2010: 22). 
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19). Tällaisesta muutosprosessista hyvänä esimerkkinä on Kanervan toipumispro-

sessin alussa tapahtuva oivallus omasta kyvyttömyydestä toimia monella eri elä-

män ja yhteiskunnan osa-alueella alkoholismin seurauksena ja se valtava työmää-

rä, jonka Kanerva on joutunut tekemään saavuttaakseen tavoitteitaan: Piti. Kaikki. 

Alusta. Niin, ihan kaikki piti alusta opetella. 

Kanerva: Onhan se, se kuuluu (kaunan, katkeruuden ja vihan käsittely ja an-

teeksiantaminen toipumiseen) ja eihän sitä … karkeimmat virheethän siinä 

jää heti alkujaan pois kun raitistuu. Mutta sitten tämmöiset vihat ja kaunan 

tunteet jää pitkäksi aikaa ennen kuin ne niin kuin selvittää itselleen ja anteek-

sianto. Että eihän se ole niin kuin taikakepillä heiluttaminen, että tuosta vaan 

minä nämä asiat selvitän. Että kyllä niitten kanssa piti työstää hirvittävän 

pitkään. ... se oli se kaikkein pahin justiin se pisin kesti se, että kun ei minua 

kukaan auttanut. 

Freire (1974: 27, 1977a: 73, 1977b: 46) puhuu maailmaan orientoitumisesta ja 

suhteuttamisesta ihmisen tapana vastata ympäristön hänelle asettamiin haasteisiin, 

kykynä ajatella, käyttää kieltä, hankkia aktiivisesti tietoa ja osallistua oman sekä 

laajemman historiallis-sosiaalisen todellisuuden muovaamiseen. Ihminen pyrkii 

tekemään maailmastaan inhimillisempää ja tässä prosessissa subjektiivisuus ja 

objektiivisuus yhdistyvät. Isoäitien tarinoissa tämä tulee esiin orientoitumisena 

vahvasti oman elämän muovaamiseen paitsi omasta itsestä lähtevien tarpeiden ja 

oman elämänhistorian rakentumisen näkökulmasta myös ympäristön heille aset-

tamien haasteiden seurauksena. Tarve vaikuttaa historiallis-sosiaalisen todellisuu-

den muovaamiseen herää osalla isoäideistä jo toipumisen varhaisessa vaiheessa, 

kuten Kirsikka kertoo kuvatessaan tarvetta mennä julistamaan raittiuden sanomaa 

omaan kantaravintolaansa.  

Samalla tulee esiin kriittisen ajattelun prosessinomaisuus (Brookfield 1989: 6, 

230) ihmisen reflektoidessa ongelmia, testatessa ratkaisuja, strategioita ja metode-

ja, reflektoidessa toiminnan soveltuvuutta eri konteksteissa sekä hioessa toimin-

taansa jatkuvasti. Eli kuten Kirsikka toteaa: …minä en tarvinnut liian syvällisesti 

asioita vielä silloin niin kuin käsitellä. Kyllä minä puhuin hirveästi ja minä pu-

huin niin kuin juuri tasan tarkkaan sillä kyvyllä mitä minulla silloin oli, mutta ei 

minulla ollut kykyä nähdä itseäni sillä tavalla niin kuin oikeasti vielä siinä vai-

heessa.  

Orvokki: Mutta se, että mihin minä rupesin, niin minä … aamulla minä mie-

tiskelin. Ja minulla on … tämä tuota rentoutuminen. Minä käytin sitä paljon. 
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Minulla oli töissä kaikkia pieniä rukouksia, pieniä ... kun en pystynyt sillä ta-

valla tuota keskittymään niin hirveästi, niin sitten minä tuota ... sain soittaa 

paljon ja minun, meidän toimitusjohtaja oli semmoinen, joka, se oli minulle 

hirveän tärkeä ihminen. Tiesi AA:sta, mutta ei itse ole alkoholisti. Ei koskaan 

tuputtanut, ei koskaan sanonut, ei puhuttu viinasta, ei mistään mitään, puhui 

vain, että ... että ... se oli niin kuin semmoinen taustatuki, että sanomaton tuki 

minun takana. 

Kirsikka: Heti kun tajusi, että minä en olekaan hei hullu, minä olenkin alko-

holisti ja tätä voi hoitaa, niin se oli minun mielestä niin suuri helpotus, että 

tyhmähän minä olisin ollut jos minä en olisi hoitanut. Että silloin kun minä 

pääsin kuntoutuspaikasta, niin se oli lauantaipäivä. Ja sunnuntai oli ensim-

mäinen AA-kokous. Ja siitä eteenpäin kaksi vuotta minä kävin joka ikinen 

päivä AA-kokouksissa. Että minulle tuli hirveän hyvä ja kestävä niin kuin tä-

mä pohja sille, tälle ohjelmalle. … Ensimmäinen (vuosi) oli niin kuin sellaista 

matalalentoa, vai miksikä sitä sanotaan, onko se matalalentoa kun on mel-

kein ilmassa, mutta ei ihan (naurua)? …Vaikka minä puhuin kaikki asiat 

kaikkien ihmisten kanssa ja pyysin anteeksi töppöilyitäni ja tein tätä, näitä 

tämmöisiä hyvitysaskeleita kauheasti, mutta tuota ... kävin jopa siinä lä-

hiökapakassa ja portsari sanoi, että nyt on Kirsikka lopullisesti seonnut. Kun 

minä menin sinne (naurua) kovaäänisesti sanomaan, että sinne niin, siellä on 

kokous (kopautus pöytään), alkoholisteja olette kuitenkin kaikki (nauraa). Se 

oli ihan kauhuissaan. Mutta minä olin niin intoa täynnä, että minä suunnil-

leen ukoille bussipysäkilläkin olin viemässä sanomaa, että... Se oli ihan, mut-

ta se oli upeata aikaa, siis kertakaikkiaan upeata… 66 

Kanerva: … hyvin alemmuudentuntoinen ihminen olin raittiina. Herkästi 

loukkaantuva ja lapsenmielinen. Ja tuota parisuhteessa se oli opeteltava uu-

destaan ja tuota tämmöistä kaikkea niin kuin totuttelemista yhteiskuntaan, 

elämään oli ja sitten semmoinen, että niin kuin häpesi hirveästi ihmisiä. Jos 

raittiiden ihmisten luokse meni kylään, niin se oli hyvin häpeällistä, että hä-

                                                        
66Lehmannin muutosprosessin eli transformaatioprosessin (neljäs neljän reflektiivisen ajattelun proses-
siin kuuluuvasta vaiheesta) ensimmäisiä viitteitä alkaa isoäitien kerronnassa näkyä heidän aktiivisesti 
hakiessa ja suuntautuessa kohden erilaisia selviytymiskeinoja toipumisen vaikeassa alkuvaiheessa 
(tiiviit AA:ssa käynnit, rukoukset, tukihenkilö). Muutosprosessiin kuuluu omien vaihtoehtojen punnit-
seminen ja se, että tosiasiat ovat selvillä (Orvokin sanat jo aiemmin: minulla oli se selvyys, että minä 
en voi mennä siihen vanhaan. Minä en voi mennä syömään niitä lääkkeitä enkä ottaa kaljaa). Oma 
tahto ja halu muutokseen ovat vahvoja, mitä omalta osaltaan osoittaa Kirsikan motivoituneisuus ver-
taistukitoimintaan.  
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pesi niin paljon itseänsä, että kuulunko minä nyt tänne ja täällä on niin hie-

noa ja puhdasta. Ei tämä ole minun paikka. Ja alemmuudentunne valtava en-

nen kuin siihen sitten sai sitä itsevarmuutta ja itseluottamusta raittiuden myö-

tä. ... ja kovat tuota kun kaksi alkoholistia, kun siinä toinen oli ollut vuoden 

raittiina ja toinen raitistumassa siinä oli niitä kaikennäköistä siinä yritti. Sitä 

oli niin, niin ihmeellisiä tekoja siinä, että kerran minä sanoin, että tuota se oli 

niin kuin se pääriepu se oli ihan sekaisin. … Piti. Kaikki. Alusta. Niin, ihan 

kaikki piti alusta opetella. … Että minä en yhteiskunnan asioista keittiöasioi-

hin minä en mistään tiennyt mitään. 67 

8.6 Raittiin elämän opettelu, itsensä jatkuva hoitaminen 

Isoäidit nimeävät erilaisia tapoja, joihin ovat turvautuneet raittiina pysyäkseen 

toipumisensa eri vaiheissa. Näitä ovat esimerkiksi päihdekuntoutus, vertaistuki-

ryhmät (joista erityisasemaan nousevat AA ja alkoholistien aikuisten lasten ryh-

mä), mietiskely, rentoutuminen, rukoilu, tukihenkilön apu, liikunnallinen draama, 

psykodraama, bibliodraama, kirjoittaminen, lukeminen, liikunta, seminaarit, itse 

tukihenkilönä toimiminen, kouluttautuminen, elämän perustaitojen opettelu ja 

muiden alkoholistien auttaminen.68 Itsensä hoitamisesta alkaa muotoutua äideille 

uusi elämään sisältyvä osa-alue, joka syrjäyttää juomisen.  

Orvokki: Minä olin vuoden raittiina, niin minä olin aikaisemmin mennyt 

tämmöiseen liikunnalliseen draamaan … niin siellä hän sanoi, että sinulla on 

                                                        
67Lehmannin ymmärtäminen (kolmas neljän reflektiivisen ajattelun prosessiin kuuluvasta vaiheesta) 
eli isoäidin kerronnassa tulee esiin se, kuinka oman tilanteen hahmottaminen toipumisen alkuvaihees-
sa on avannut silmiä muutoksen välttämättömyydelle ja kuinka paljon tuo muutos on sitonut isoäidin 
voimavaroja.  
68Rauha: Toipumisesta haaveilevaa alkoholistia kannustan etsimään auttavan puhelimen numeron ja 
kysymään numerosta juuri itselle parasta ryhmää. … Ryhmässä annamme tulokkaalle ehdotuksia, 
joita noudattamalla on helpompi elää ulos riippuvuudesta. … Ihan hiljaakin saa istua, jotkut ovat 
olleet aluksi pari vuotta hiljaa kuunnellen. Tulokkaalle sanotaan, että käy ryhmissä, käy paljon. Kun 
itse puhun tulokkaalle, sanon, ettei ole niin tärkeää määrä vaan laatu. Käydä voi vaikka joka päivä, 
mutta jos miettii palaverissa kaalilaatikkoreseptiä, ei läsnäololla ole merkitystä. Silloin kun istuu, 
täytyy kuunnella ja soveltaa kuulemiaan asioita omaan elämäänsä. … Juomahalun hetkellä on otetta-
va yhteyttä tukihenkilöön, numero annetaan ryhmässä. …Tulokkaalle annetaan monta numeroa joihin 
voi soittaa. Sitten puhutaan, puhutaan ja puhutaan. … Minä annan raitistuvalle pieniä tärkeitä keino-
ja. Neuvon juomaan paljon alkoholittomia nesteitä, syömään suklaata ja muuta makeaa. … Jos tulee 
hirveä himo, täytyy tehdä äkkiä jotakin, riisu vaatteet ja mene suihkuun. Hanki itsellesi välittömästi 
jonkinlainen selkeä olotilan muutos. … Itseään ei pidä päästää liian nälkäiseksi tai väsyneeksi. Täytyy 
välttää menemästä istumaan kapakkaan missään olosuhteissa, ainakaan jos seuralainen juo. … (Loi-
ri-Seppä 2010: 26–27).  
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niin kuin hengityksessä jotain, että sinun kannattaisi tutkia, mikä sinulla on 

tuolla. … Ja sitä kautta minä menin lääkärin lähetteellä psykodraamaan. … 

Niin ne oli niin kuin sellaisia, että minä menin lapsuuteen ja tuota minun 

vanha täti, niin hän puhui paljon lapsuudesta kun minä kuuntelin, niin se ai-

na hujahti sinne. … Ja se että minä löysin sieltä sen pelon sieltä kun minä 

ajattelin aina, että miksi minä pelkäsin. Mikä minun pelon tausta oli? Ja 

miksen minä uskaltanut puhua ja mikä näin on tämä riippuvuus ja kaikki. Ja 

se, että kun minä olin aikanaan niin minähän en uskaltanut suuttua. Minulla-

han ei ollut mitään vihaa, muuta kun hyvä ja paha olo. Minä en tuntenut mui-

ta tunteita, minä en voinut hyväksyä itsellä mitään tunteita. … oli vastoin-

käymisiä … niin minähän olin ihan, minä söin niin paljon kaikkea (lääkkeitä) 

että minä olin ihan niin kuin, että minä en tuntenut mitään. Minä luulin, että 

minä hajoan. Mutta minä en uskaltanut sanoa, että minulla on hirveitä tuntei-

ta, en kenellekään. … Mutta siellä draamassa uskalsin huutaa niitä omia tus-

kia, se pelko ja se ahdistus ja mitä siellä, sillä tavalla että niitä tunteita, että 

sain tuntea niitä asioita. 

Erityisesti vertaistukiryhmien ja tukihenkilöiden merkitys isoäitien kerronnassa 

nousee esiin ja toisiin, puhumiseen ja toisten kuuntelemiseen tukeutuminen toi-

pumisen eri vaiheissa on keskeinen isoäitien muutosprosessia edistänyt tukimuoto.  

Ruusu: Ja meillä oli yläkerrassa silloin, AA:lainen naapuri, niin minä soitin 

hänelle, että tuletko sinä alas. Niin hän kuuli minun äänestä, että nyt minulla 

on hätä. Ja siinä me sitten koko se päivä puhuttiin ja itkettiin ja itkettiin ja 

puhuttiin. Sitten se vei minut illalla ryhmään ja minä pääsin ryhmään, niin 

minä tajusin että hei, että minä olen kotona. Tänne minä kuulun. Ja siitä se 

lähti sitten niin kuin se varsinainen toipuminen. Ja sitten tuli niin kuin se 

semmoinen sydämen murtuminen. Ja sitten minä löysin tämän minun kummi-

ni. Ja siitä sitten se on lähtenyt pikku hiljaa eteenpäin ja välillä taaksepäin ja 

joskus vähän sivulle (naurahtaen).69  

Orvokki: Ja minä (huokaus) minä kävin paljon ryhmissä. Minä kävin, kun 

minulle oli ennen oli aina, että lapset on minun tärkein. Niin ne oli tärkeitä, 

mutta minä en enää käynyt niiden harjoituksissa niin paljon … Minä kävin 

                                                        
69Lehmannin muutosprosessin eli transformaatioprosessin (neljäs neljän reflektiivisen ajattelun proses-
siin kuuluuvasta vaiheesta) kuvaus näkyy isoäidin kerronnassa. Kuvauksesta on löydettävissä aktiivi-
suus hakemisessa ja suuntautumisessa kohden erilaisia selviytymiskeinoja sekä muutosprosessiin 
kuuluvien omien vaihtoehtojen punnitseminen. Isoäidillä on omat tosiasiat selvillä ja oma tahto ja halu 
muutokseen ovat vahvoja. 
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ryhmissä, minä käytin ihmisiä. Se oli niin ... lääkkeistä vieroittuminen se oli 

ihan hirveätä. Minä käytin jääpusseja, minä käytin hirveästi tuommoisia gee-

lipusseja ja tämmöisiä pakastimessa olevia urheilupusseja. … Se oli hirvittä-

vän raskas. Se oli raskas (toipumisen ensimmäinen vuosi) … se oli ...(hakee 

sanoja)... se oli hirvittävä. Minulla oli joka puolella niitä jääpusseja ja kaik-

kea. Että en tiedä mistä se, on jaksanut taistella sitä sitten ... jostain se voima 

on tullut. … Ei, sillain (ei ollut retkahdusvaaraa tai himoa lähteä juo-

maan/käyttää lääkkeitä), että minulla oli niin kauhean paha ... vierotusoire, 

vielä niin pitkään, että minulla oli niin kauhean paha olla tässä minun kro-

passani, että se niin kuin rauhoitti tätä minun koko ... koska minä tiesin sen, 

että minulla ei ole vaihtoehtoja. … että koska siinä alkuvaiheessa niin kuin 

kropasta rupeaa lähtemään. Minä en tuntenut hyvänolon tunnetta aamuisin, 

kun toiset sanoo, että kun aamullakin ... En minä tuntenut. … Minä jouduin 

työstämään itseni kanssa ja rukoilemaan paljon ja kaikkea, että minä lähdin 

töihin. Liikunta nyt on ollut hirvittävän suuri muoto minulle aina. Mutta se, 

että ... kyllä minä olen joutunut tekemään raittiuden eteen, taikka saanut teh-

dä tai miten se nyt on ... kaikki, kaikki tehnyt mitä on pystynyt.… kun ruvettiin 

käymään siinä ryhmässä, niin minusta oli outoa, kun ihmiset puhui itsestään. 

Ihan tuosta noin. Koska, enhän minä ollut tottunut. AA-kieli oli niin outoa. 

Minulla kesti pitkään, minä en tajunnut yhtään sitä. Mutta kun sanottiin että 

sinä pysyt raittiina, sinä olet tärkeä ihminen. ...ja minä uskoin näihin ihmisiin, 

kun minulla ei ollut, kun otetaan kaikki nämä sellaiset aineet pois millä sinä 

ennen olet pärjännyt. … Että se oli kyllä niin, se elämä oli niitten varassa, 

kaikkien varassa… että kun yksin ei pärjää. Ja sitten minä ajattelen että olla 

myös siellä ryhmissä niin rehellinen. Kauniita asioita voi puhua. Kuinka mi-

nä toivun, mutta kun että ei ole aina siitä kysymys. … Niin, että kyllähän rait-

tius ... elämä antaa mahdollisuuksia, mutta kyllä sitten pitää kyllä myös sitten 

hoitaa kanssa hoitaa erilailla sitten itsensä. Että ei se, minä ajattelisin, että 

aika nopeasti ajatusmaailma olisi siinä maailma siinä kun aikaisemmin. Me-

nee siihen marttyyriosaan, ja ne kielteiset asiat tulisi niin suurena. 

Tutkittuaan oma-apu- ja vertaistukiryhmien vaikutuksia ryhmiin osallistuneisiin 

Pistrang ym. (2008: 110–121) totesivat vaikutusten olevan positiivisia. Tutkitut 

ryhmät olivat mielenterveysongelmista, riippuvuuksista kärsiville suunnattuja 

sekä surun ja menetyksen käsittelyyn tarkoitettuja ryhmiä. Negatiivisia vaikutuk-

sia tutkimuksessa ei todettu, joissakin tapauksessa vaikutuksia ei todettu olevan 

suuntaan eikä toiseen. Tässä tutkimuksessa vertaistuen (vertaistukiryhmät ja tuki-
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henkilön tarjoama apu) merkitys nousee isoäitien kerronnassa niin suureksi, että 

on syytä käydä sitä läpi myös Lehmannin 345-mallin avulla paitsi toipumispro-

sessin sisällä keskeisenä osana kokonaisuutta, myös omana kokonaisuutenaan. Se, 

miksi vertaistuki on alkoholistille niin tärkeää, on kuvattavissa samaistumisen 

käsitteellä. 

Kirsikka: Niin, hän oli itse ollut silloin kolme vuotta raittiina AA:ssa ja sen 

takia hän niin kuin tajusi, että mistä on kyse minun kohdalla ja osasi sanoa 

ne oikeat sanat. Koska niin kuin jos, alkoholistille, ainakin minun laatuiselle 

alkoholistille, jos joku tulee kertomaan minulle … kyllähän minä olin var-

masti, ihan 100-prosenttisella varmuudella minä olin kuullut jostakin aikai-

semmin, että sinä juot hei liikaa … mutta kun se tulee ylhäältä alaspäin niin, 

niin vastaushan on hyökkäys, se on ihan selvä. Mutta että kun se tulee siltä 

tasolta, että, että minä hei, minä hei dokasin kanssa justiin tuolla lailla. Minä 

että älä nyt, ethän sinä voinut.70 Niin silloin se tulee, niin kuin se tulee sen 

samaistumisen kautta, niin se on ihan eri asia. Ja sitten niin kuin siitä löytää 

sen uskalluksen kertoa omista niistä semmoisista, että minä olen ollut noin 

töppö, niin sitten okei ei se mitään, niin minäkin. 

Samaistuminen isoäitien kuvaamana tuo myös uutta näkökulmaa Cainin näke-

mykseen, jonka mukaan AA:ssa puhuja alkaa tuottaa kertomuksensa kautta AA-

järjestön kulttuurista tietoa oppien olemaan alkoholisti AA-ryhmässä sen kautta, 

että antautuu kertomuksille ryhmäidentiteetin kehittyessä ajan kuluessa (Riess-

mann 2008: 67–73). Isoäitien kerronta nostaa yhtä vahvana rinnalle myös sitä 

näkökulmaa, ettei AA ole olemassa vain organisaation vuoksi, vaan samankaltai-

set tarinat elävät ja niiden tarpeellisuus on todistettu niiden vapauttavan ja voi-

maannuttavan vaikutuksen vuoksi. AA-tarinoissa on keskeistä, ei niinkään niiden 

yksityiskohtien totuudenmukaisuus, vaan niiden kuulijoissaan herättämä tuttuu-

den ja totuuden kokemus. Kertomukset herättävät omasta kokemusmaailmasta 

muistoja, joiden kautta niihin voi samaistua ja AA on näin alkoholistille turvalli-

nen ympäristö jakaa usein jopa hyvin traumaattisia elämänkokemuksiaan muiden 

samankaltaisia kokemuksia omaavien kanssa. Mutta alkoholismiin sairautena 

kohdistuvat moralistiset asenteet, sekä yksilön omat syyllisyyden ja häpeän tun-

teet tuovat AA-ryhmiin ja niissä jaettaviin tarinoihin tämän tutkimuksen valossa 

myös Riessmanin (2008: 9–10) kuvaamaa edistyksellisen sosiaalisen muutoksen 

                                                        
70Lehmannin merkityksen reflektio (toinen reflektiivisen ajattelun tapa ja tavoite) eli aineistossa löytyy 
isoäitien pohdintaa siitä, kuinka jonkun muun kertoma on vaikuttanut tarinan kertojaan ja hänen 
oletuksiinsa, arvoihinsa sekä ratkaisuihinsa. 
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sävyä, kollektiivista toimintaa sekä testimonios -tyyppistä tarinallisuutta, joiden 

tavoitteena on lopulta myös alkoholistien yhteiskunnallisen aseman parantaminen 

(myös Beverley 2000). Hänninen ja Koski-Jännes (2004: 243–244) tulivat riippu-

vuudesta toipuneiden tarinoita tutkittuaan myös siihen johtopäätökseen, että ih-

minen hyötyy uskottavasta mallista, johon peilata omia ongelmiaan matkalla 

kohti omaa toipumistaan. Mallin ei tarvitse olla tieteellinen tai ns. objektiivisesti 

tosi, mutta sen tulee sopia ihmisen henkilökohtaisiin kokemuksiin ja avata per-

spektiiviä sille, kuinka mennä eteenpäin. Hänninen ja Koski-Jännes pitävät omien 

kokemusten kerronnallista uudelleenrakentumista erittäin merkittävänä muutos-

prosessissa.  

Kriittinen reflektio on prosessi, jossa ihminen testaa itsestään selvänä pitämi-

ensä oletusten perusteita. Tällöin vertaistuessa korostuvan dialogin merkitys tulee 

keskeiseksi. Tällöin myös korostuu sen merkitys, että ihmisillä on mahdollisuus 

osallistua rationaalisiin keskusteluihin tarkistaakseen ilmaisemiaan ideoita ryhty-

äkseen toimintaan sen pohjalta, mihin oivallukset johtavat. Rationaalisuus merkit-

see ilmaistujen ideoiden arviointia reflektiivisen ja kriittisen reflektiivisen keskus-

telun kautta. Näin ihminen hankkii tietoja ja taitoja, jotta suunnitelma voi toteutua 

ja kokeilee uusia rooleja. (Mezirow 1990: 354, 2000: 22, 2009: 19). Alusta lähtien 

isoäitien kerronnassa korostuu se, kuinka he huomasivat jo toipumisprosessin 

alkuvaiheessa ja muiden kanssa dialogiseen suhteeseen asettuessaan rehellisyyden 

nousevan keskeiseksi tekijäksi. He ymmärsivät sen, että prosessia on turha jatkaa, 

jos ei kykene olemaan rehellinen itselleen, eikä muille itseä kuunteleville ihmisil-

le. Kuten Orvokki toteaa: Minä kävin ryhmissä, minä käytin ihmisiä … ja minä 

uskoin näihin ihmisiin, kun minulla ei ollut, kun otetaan kaikki nämä sellaiset 

aineet pois, millä sinä ennen olet pärjännyt. … Että se oli kyllä niin, se elämä oli 

niitten varassa, kaikkien varassa … On .. .että kun yksin ei pärjää.71 Ja sitten 

minä ajattelen että olla myös siellä ryhmissä niin rehellinen. Kauniita asioita voi 

puhua. 

Reflektiivinen diskurssi sisältää kriittisen arvion oletuksista. Se johtaa selke-

ämpään ymmärrykseen avaamalla kollektiivisen kokemuksen saavuttaakseen 

tunnustelevan kosketuksen parhaaseen arvioon. Diskurssi on foorumi, jossa jon-

                                                        
71Toipumisen alkuvaiheessa isoäitien kokemuksista nousee Lehmannin mallin mukaisesti vahvasti 
esiin kysymys: Mistä tässä kaikessa on kyse? Kysymys on ensimmäinen viidestä reflektiivistä ajatte-
lua stimuloivasta kysymyksestä. Vastausta haetaan niiltä, joilla koetaan olevan jotakin annettavaa. 
Usko ja luottamus ihmisiin on alkanut kehittyä. Päihteistä luopumisen jälkeen on ryhdyttävä tukeutu-
maan johonkin muuhun. 



 188

kun äänen löytäminen tulee perusedellytykseksi vapaalle, täydelle osallistumiselle. 

(Mezirow 2000: 11).  

Ideaali tilanne on saavuttaa mahdollisimman laaja konsensus, mutta aina se ei 

ole mahdollista. Konsensukseen pyrkimisessä on yhtä tärkeää saada monta näkö-

kulmaa asiaan ja sallia erimielisyyttä. Diskurssi edellyttää ainoastaan, että osallis-

tujilla on tahto ja valmius etsiä ymmärrystä ja tavoitella jotain järkevää sopimusta. 

Tunne luottamuksesta, solidaarisuudesta, turvallisuudesta ja empatiasta ovat eri-

tyisen tärkeitä olosuhteita täydelle, vapaalle osallistumiselle. Keskeistä on löytää 

sopimuksia, toivottaa tervetulleeksi erilaisuutta, kokeilla erilaisia näkökulmia, 

tunnistaa tuttua ristiriitaisesta jne. (Mezirow 2000: 12–13). Hyvänä esimerkkinä 

tästä ovat Kirsikan ja Ruusun kokemukset. Kirsikan ensikosketus ja -kokemus 

AA-ryhmästä, josta hän saa kaksi täysin vastakkaista tervetulotoivotusta omalle 

osallistumiselleen. Myös Kirsikan omat ennakko-oletukset AA-ryhmän toimintaa 

kohtaan ovat hyvin negatiiviset. Jollakin tapaa nämä kaksi vastakkaista suhtautu-

mistapaa ovat kuitenkin Kirsikan kohdalla muodostuneet merkityksellisiksi aja-

tellen hänen myöhempää hyvin aktiiviseksi AA-ryhmän toimintaan sitoutumis-

taan. Toisaalta tiukan negatiivinen suhtautuminen hänen juomiseensa samana 

päivänä tekee alusta alkaen selväksi tiettyjä, jos ei nyt sääntöjä ja normeja, niin 

ainakin tarkoituksia ja tavoitteita. Toisaalta taas välittävä ja huolehtiva vastaanot-

to ryhmään kertoo siitä, että tähän joukkoon on aina mahdollisuus päästä ja täältä 

löytyy aina auttajia, mutta se vaatii tahtotilaa myös itseltä. Ruusu puolestaan 

kuvaa oman AA-ryhmänsä tapaa ratkaista erimielisyyksiä, päättää asioista, suoda 

jokaiselle mahdollisuus mielipiteen ilmaisuun jne.  

Kirsikka: Siellä (kuntoutuksessa) kysyttiin, että onko kokemusta AA:sta. No 

minä olin kerran käynyt (naurahtaa) … sellaisessa yhdessä AA-kokouksessa 

ja minä ajattelin, että voi hitto minkälaisia idiootteja, nuo on juoneet aivonsa 

pellolle. Ja tuota noin niin, minä ajattelin että tämmöiseen niin kuin ikinä. Ja 

en olisi varmaan mennytkään koskaan jos, sitten siellä oli yksi kaveri, joka 

sanoi, että koska sinä olet viimeksi ottanut? Minä sanoin että tänä aamuna. 

Se toinen sanoi, että jos olisi tuo tiedetty, niin olisit lentänyt kuin leppäkeihäs. 

Minä ajattelin, että voi vitsi... No toinen tuli onneksi sitten ja taputti selkään 

ja sanoi, että älä välitä, kuule kyllä me tuota noin niin, saat tulla tänne, koska 

vaan, että me tykätään sinusta. Minä että no okei, katsotaan nyt sitten (nau-

rahtaa). 

Ruusu: Niin. Vaikka tietysti ainahan niitä on yrittäjiä (ryhmissä), jotka halu-

aa kerätä omaan vaikutuspiiriinsä. Mutta ei ne kovin kauaa sitten onnistu sii-
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nä, että kyllä ne sitten heitetään yli laidan tavalla tai toisella. Että tämä on 

demokratiaa ja anarkiaa parhaimmillaan. … Että meidänkin ryhmässä, niin 

meillä on tapana pitää kerran kuukaudessa semmoista asiakokousta. Niin yri-

tetään niin kuin saada jokaisen ääni kuuluviin. Että jokainen saa sanoa just 

mielipiteensä ja … tai olla sanomatta, ihan miten vaan. Mutta että asiat käsi-

tellään kuitenkin. 

Mezirow (2000: 13–14, 2009: 20) kuvaa vapaan ja täyden osallistuvan diskurssin 

ominaisuuksia. Tällöin osallistujilla tulisi olla saatavilla paikkansa pitävää ja 

valmista tietoa, sekä vapaus pakottavasta ja vääristävästä itsepetoksesta. Diskurs-

sissa tulisi syntyä vaihtoehtoisten näkökulmien avoimuus, joka sisältää empatiaa 

ja huolta siitä kuinka muut ajattelevat ja tuntevat. Osallistujilla tulee olla kykyä 

arvioida todisteita ja argumentteja objektiivisesti sekä laajempaa tietoisuutta ide-

oiden kontekstista ja kriittisempää oletusten reflektointia. Mahdollisuus osallistua 

eri diskurssin rooleihin tulee olla tasa-arvoista. Ja lopuksi tulee olla tahtoa etsiä 

ymmärrystä ja sopimusta ja hyväksyä paras lopullinen tulos laadun mittareina, 

kunnes perspektiivit, todisteet tai argumentit nostavat diskurssin alle jonkin pa-

remman käsityksen. Kirsikka kuvaa tätä myös itsensä peilaustapahtuman näkö-

kulmasta. Kuinka toisten kokemusten kuunteleminen ja dialogiin osallistuminen 

on johtanut selkeämpään minäkuvan muodostumiseen ja myös itselle asetettujen 

vaatimusten ja tavoitteen asettelun realistisuuteen.  

Kirsikka: Vaikka minä olen sitten täällä AA:ssa kyllä oppinut sen, että tuota, 

että asiat rupeaa kyllä joskus menemään, kun sinä niin kuin käyttäydyt ikään 

kuin, että niin siis kun aika lapsenmielinen ja tyhmähän ja hölmö minä olen 

vieläkin. Mutta kun minä käyttäydyn tuolla normaalielämässä niin kuin ikään 

kuin aikuinen ihminen, niin se menee kyllä läpi ja minä itsekin uskon siihen 

vähitellen (nauraa). … Mutta että se, että ne vaatimukset itseänsä kohtaan on 

ollut niin kohtuuttomia. Ja ei ole ollut minkäänlaista itsetuntemusta, siis to-

dellista itsetuntemusta. On niin kuin ajatellut vain, että kun minä haluan olla 

tätä niin minä olen tätä. Mutta kun minä en ole semmoinen. Kun minä olen 

määrätynlainen ihminen ja minulle sopii määrätynlaiset asiat.72 Ja minun on 

valitettavasti täytynyt kaikki ne löytää ihan kokemuksen kautta. Että, että ei 

kaikkea tarvi tehdä luojan kiitos, kun on näitä toisia, joita on, joitten kanssa 

voi vaihtaa kokemusta ja on kuullut että ne on toimineet näin, niin tajuaa, et-

                                                        
72 Lehmannin tutkimusprosessi (ensimmäinen neljän reflektiivisen ajattelun prosessiin kuuluvasta 
vaiheesta) eli aineistosta löytyy paljon viittauksia siihen, kuinka isoäidit tutkivat itseään, menneisyyt-
tään, todellisia tapahtumia, alkoholismiaan, mahdollista tulevaisuuttaan päätöstensä perustana jne. 
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tä ai joo, tuo ei kyllä joo, noin se kyllä minullakin menee, että ei minun kan-

nata sitten varmaan tehdä tuota. 73  

Dialogi on merkityksellistä transformatiivisessa oppimisessa. Dialogin kentällä 

yksilöllinen kokemus ja kriittinen reflektio pääsevät vastavuoroisesti pelaamaan. 

Dialogi on keskeistä kriittisessä reflektiossa, jossa kokemusta reflektoidaan, ole-

tuksia ja uskomuksia kyseenalaistetaan ja jossa tavat ja mielipiteet lopulta muut-

tuvat. Tämä on oleellinen piirre myös alkoholismista toipumisen prosessissa. 

Dialogi on paljon enemmän kuin analyyttistä keskustelua. Se vaatii tarkkaa tietoi-

suutta osallistujien asenteista, tunteista, persoonallisuuksista jne. Kun muutoksen 

merkit alkavat näkyä, niihin voidaan vastata. Dialogi edellyttää myös luottamuk-

sen kehittymistä suhteessa muihin, sellaisten olosuhteiden luomista, että dialogiin 

osallistujat kestävät myös epämukavuutta muutoksen edetessä, prosessissa, jossa 

hankitaan uutta ymmärrystä asioihin. Tämä vaatii holistisempaa orientaatiota tai 

lähestymistapaa transformatiiviseen oppimiseen. (Taylor 2009: 10). Ruusun ku-

vaus oman toipumisprosessin alkuvaiheesta, vaikeudesta puhua alussa ryhmässä 

rehellisesti ja oman kummin ja ryhmäläisen kyvystä ohjata oikeaan suuntaan 

kertoo juuri tästä dialogin edellyttämästä luottamuksen kehittymisestä. Ruusu 

myös vaikeasta masentuneisuudestaan huolimatta tukeutui ryhmään ja tämä ker-

too siitä, kuinka olosuhteet vähitellen alkoivat rakentua sellaisiksi, että hän kesti 

myös epämukavuutta ja voimakkaita negatiivisia tunteita muutoksen edetessä, 

koska alkoi saada uutta ymmärrystä asioihin. Tämä vaati kuitenkin sitä, että Ruu-

sun henkilökohtaisten kokemusten tuli löytää peilauskohtaa ryhmässä kuulemal-

leen, piti saada langan päästä kiinni.  

Ruusu: Ensimmäisellä kierroksella AA:ssa kirkkain silmin (itseä pilkkaavalla 

äänenpainolla) kerroin että joo minulla on ollut niin hyvä lapsuus. Kaikki on 

ollut niin hyvin ja minulla oli vaatteita ja minulla oli sitä ja pälä pälä pälä. 

Mutta sitten se totuus oli kuitenkin se, että ei se näin ollut. Ja sitten minun 

kummi sitten osasi sitten siihen, että hän käski minun niin kuin kuuntelemaan 

omia tunteita. Niin silloin niitä rupesi niin kuin nousemaan esille. Mutta ei-

hän minulla ollut edes tunteita, kun minä tulin tuolta takasin. Niin ei … saa-

toin sanoa, että en vaan tiedä mikä minulla on, mutta minua vaan vituttaa 

(naurahdus). Ei ollut niin kuin mitään muuta tunnetta. Ja se, että tuntui niin 

                                                        
73Lehmannin kriittinen reflektio (kolmas reflektiivisen ajattelun tapa ja tavoite) eli aineistossa löytyy 
isoäitien pohdintaa siitä, kuinka ryhmässä kuullun ja oman kokemuksen yhdistyminen saa ajatuksen 
oman toiminnan muutoksesta ja sen pysyvyydestä heräämään. Vahvistus omille ratkaisuille tulee 
toisten elämäntarinoihin samaistumisen kautta. 
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kuin olisi ollut tässä rinnassa ollut semmoinen möykky, joka ei noussut ylös 

eikä mennyt alas, vaan se oli. Ja, ja sitten tuli se masennus. Kai minä luulen, 

että se on aika yleistä alkoholisteilla jossain alkuvaiheessa se masennus. Ja 

minullakin oli oikein kunnon filttihoitomasennus. Että puhelin irti seinästä, 

verhot kiinni, ovikello irti. Mutta siitä minä pidin huolen, että minä kävin kui-

tenkin pari kertaa viikossa ryhmissä, että minä pääsin niin kuin alkuun vähi-

tellen.74 … Sitten yksi AA:lainen niin tuota kiusasi minua hirveästi sitten, kun 

minä vinguin tätä masennusta, että - kuule, masennus on vain kätkettyä vihaa 

- (matkien kiusaajan ääntä). Voi että minä suutuin. Minä suutuin sille niin 

jumalattomasti (naurahtaen). Mutta siitä sain niin kuin semmoisen pienen 

langan. Ja ruveta sitä sitten keräämään. Että niin se taitaa ollakin.75 Että 

kaikki se energia menee niin kuin siihen, että minä koitan painaa alas sen vi-

han ja raivon ja kaiken tuommoisen. Ja totta kai se sitten masentuu kun ei ole 

enää energiaa (naurahdus) … se on sitten, kun niitä on niin kuin kääntänyt 

ympäri ja katsonut, että mistä on kysymys ja mikä on minulla vastassa ja mis-

tä mikin johtuu. Niin siitä se on sitten lähtenyt kelautumaan. Että niin kuin 

kaikkien tämmöisten hyvin voimakkaiden tunteiden takaa, niin löytyy yleisesti 

vihaa ja vihan takaa löytyy pelko. … Että se on ainakin minulla ollut sem-

moinen melkoinen käyttövoima se pelko. 76 

Mezirow korostaa Habermasin kommunikatiivisien oppimisen merkitystä trans-

formatiivisen teorian taustalla. Kommunikatiivinen oppiminen edellyttää sen 

ymmärtämistä, mitä toinen tarkoittaa meidän kanssamme kommunikoidessaan. 

Keskustelun kautta validoimme ja oikeutamme uskomuksiamme. Haluamme 

osallista keskusteluun, dialogiin ihmisten kanssa, joiden uskomme voivan olevan 

tietäviä, objektiivisia, rationaalisia voidaksemme arvioida ongelmallisia usko-

muksiamme. Näihin kuuluvat sellaiset abstraktit käsitteet kuin demokratia, kansa-

laisuus, oikeus ja rakkaus. Keskustelu sisältää dialektista ja kriittisesti reflektiivis-

                                                        
74Isoäiti on Lehmannin mallin mukaisesti kysymyksenä itselleen joutunut esittämään: Mitä hänen 
täytyy vielä tietää voidakseen tehdä päätöksen omasta terveydentilastaan ja mahdollisesta sairaudes-
taan. Kysymys on toinen viidestä reflektiivistä ajattelua stimuloivasta kysymyksestä. Hän on päättänyt 
masennuksestaan huolimatta sinnikkäästi jatkaa säännöllisiä ryhmissä käyntejä, jotta toipuminen 
etenisi.  
75Lehmannin sisällön reflektio (ensimmäinen reflektiivisen ajattelun tapa ja tavoite) eli aineistosta 
löytyy suoria viittauksia vertaisryhmän tarjoamaan tukeen ja apuun. 
76Isoäidille rakentuu vastaus Lehmannin mallin kysymykseen: Miten minä ymmärrän tämän? Kysy-
mys on kolmas viidestä reflektiivistä ajattelua stimuloivasta kysymyksestä. Isoäiti alkaa ymmärtää 
syitä masentuneisuuteensa ja huolimatta ryhmässä saamansa palautteen herättämistä negatiivisista 
tunnetiloista hän huomaa niiden ohjaavan häntä eteenpäin toipumisessaan. 
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tä ajattelua johtaen parhaaseen alustavaan arviointiin. Itsekunnioitus, kyky kunni-

oittaa toista ihmistä, yhteisen hyvän hyväksyminen ja halu olla avoin ja sitoutua 

moniarvoisuuteen. (Mezirow 2009: 20). Kirsikka tiivistää Mezirowin ajatukset 

todetessaan: …koska niin kuin, että ihan tämän AA-ohjelman ja toisten ihmisten 

kokemusten perusteella tai niiden avulla olen oppinut ja sillä että olen puhunut.77 

Lopulta Ruusu tiivistää isoäitien kerronnassa vahvasti esiin nousevan viestin: 

Juu, juu, kyllä, kyllä, kyllä! Nimenomaan. Että sitä ei pärjää yksin (naurahtaen). 

Että liian kauan sitä on joka ihminen melkein yrittänyt pärjätä yksin ja omillaan 

ja se on hemmetin rankkaa. Freire (1977a: 60, 62–64) liittää dialogiin puheen ja 

puheeseen puolestaan reflektion ja toiminnan. Käyttäessään kieltä ihminen aina 

muuntaa todellisuuttaan. Kielen avulla ihminen kykenee kritisoimaan maailmaa, 

koska kritisointi edellyttää sitoutumista pyrkimykseen tehdä muutoksia. Muutos 

taas edellyttää toimintaa ja tämä on mahdollista kielen avulla. Dialogi edellyttää 

vastuullisuutta, rakkautta, nöyryyttä, sitoutumista toisiin ihmisiin ja vapauteen. 

Nöyryyttä tarvitaan, jotta havaitsee myös oman tietämättömyytensä, eikä vain 

muiden. Dialogi vaatii uskoa ja toivoa ihmisen kykyyn muuntaa todellisuuttaan ja 

kehittyä ihmisenä. Freiren dialogiin liittämät rakkaus, nöyryys, usko ja toivo ra-

kentavat siitä horisontaalista suhdetta, jota kuvastaa luottamus dialogiin osallistu-

vien välillä. Tämä on tyypillinen piirre myös vertaistukitoimintaan osallistuvien 

kokemuksissa.78  

Erittäin aktiivisesti AA-vertaisryhmissä itseään yhä yli 25 raittiusvuoden jäl-

keen hoitava Kirsikka kuvaa ryhmissä käymisen, muihin tukeutumisen ja tosiasi-

oiden edessä nöyrtymisen merkitystä omalle toipumiskokemukselleen. Kirsikka 

on myös aktiivisesti lähtenyt muuntamaan todellisuutta, toimimaan, sitoutunut 

ihmisiin osallistumalla itse kummitoimintaan. Hän nostaa esiin myös pelon,79 

joka usein estää sitoutumista muutokseen ja tukahduttaa uskon omiin mahdolli-

suuksiin kehittyä. Alkoholismissa tuo pelko johtaa usein traagisiin seuraamuksiin.  

                                                        
77Lehmannin ymmärtäminen (kolmas neljän reflektiivisen ajattelun prosessiin kuuluuvasta vaiheesta) 
eli isoäitien kerronnassa tulee esiin se, kuinka merkityksellisenä vertaistuki, puhuminen ja kuuntele-
minen koetaan omassa toipumisprosessissa.  
78Rauha: Hoidan raittiuttani käymällä kaksi kertaa viikossa Merikadulla sekä lisäksi ryhmässä omas-
sa kaupunginosassani. Kuuntelen mitä luetaan, kuuntelen ryhmäläisten puheita ja se rauhoittaa minua. 
Joku kysyy, vieläkö sinun täytyy käydä ryhmässä. Ei täydy, minä haluan. (Loiri-Seppä 2010: 26).  
79Rauha: Suurin pelko on aina ennen raittiuspäätöstä. Kun asialle antautuu, elämä raittiina on luon-
tevaa ja helppoa. Eikä muiden huomio tunnu merkitykselliseltä. … Asioita täytyy miettiä etukäteen ja 
opetella omat tapansa, raittius on räätälöitävä raitistuvalle. Ihminen opettelee tuntemaan itsensä 
raittiina, sen, mikä itselle sopii ja mikä ei. (Loiri-Seppä 2010: 30–31). 
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Kirsikka: Minä käyn kokouksissa. … Kahdesta kolmeen kertaan viikossa 

käyn vieläkin AA-kokouksissa. Sitten minulla on ... näitä tukihenkilöitä sitten 

ja muutama semmoinen ihminen, jotka on kulkenut melkein koko sen matkan 

mitä minä olen ollut raittiina. …me ollaan (miehen kanssa) matkusteltu hir-

veän paljon sinä aikana kun minä olen ollut raittiina ja AA:ssa on semmoinen 

hyvä juttu että mihin hyvänsä minä menen, niin siellä on AA-kokous. Siis mi-

nä en ole oikeastaan missään, en ole missään, käynyt niin, etten olisi käy-

nyt, … yleensä haluankin mennä katsomaan sikäläisiä AA:laisia.80 … Nöyrtyä 

tosiasioiden edessä. Ei se niin kuin sen kummoisempaa ole. Se on hirveän 

helppoa sanoa nyt kun (nauraa) nyt kun on löytänyt sen ratkaisun. Ja, ja juu-

ri nyt viime lauantaina puhuin erään tuttavani kanssa siitä, kun hän sanoi, et-

tä kun hän joskus ihmettelee sitä, että tämä on niin naurettavan helppoa olla 

raittiina. Ja kun tämä asia on niin kuin selvinnyt nyt, että miten tämä niin 

kuin toimii. Niin se on niin naurettavan helppoa, että, että, että tuntuu niin 

ihmeelliseltä, että sitä pelkäsi, pelkäsi sitä raittiutta niin paljon, että melkein 

heitti henkensä.81 Että kauhean useat ihmiset hengellään on joutuneet sen 

maksamaan… AA:ssa tällainen kummitoimintasysteemi, niin minulla on kol-

me, ei enempää. En kokoa, en haali niitä tyttöjä montaa, mutta että minulla 

on kolme semmoista ihmistä, joille minä olen kummina. Ja tietysti yksi on mi-

nulle kummi. Mutta tällä lailla se toimii. Mitään asiaa ei tarvitse yksin jäädä 

pohtimaan. Kaikki asiat on niin kuin sillä lailla hoidettavissa. Mihinkään ei 

enää tarvitse lähteä pakoon (naurahtaa). 82 

                                                        
80Yksi tapa lähteä rakentumaan vastausta Lehmannin mallin kysymykseen: Mitä muita näkökulmia on 
olemassa, on tämä isoäidin tapa kiertää ympäri maailmaa keräämässä erilaisia AA-ryhmäkokemuksia. 
Kysymys on neljäs viidestä reflektiivistä ajattelua stimuloivasta kysymyksestä ja tavoitteena on paitsi 
pysyä raittiina, myös saavuttaa laajempi ymmärrys omasta sairaudesta ja siitä, miten muut sen kokevat.  
81Lehmannin selittävä prosessi (toinen neljän reflektiivisen ajattelun prosessiin kuuluuvasta vaiheesta) 
eli isoäitien kerronnassa tulee esiin se, kuinka he ovat pohtineet asioita mielessään sekä keskustelleet 
niistä muiden toipuneiden alkoholistien kanssa.  
82Isoäidin kuvaus on vastausta Lehmannin mallin kysymykseen: Kuinka tämä voisi olla erilaista? 
Kysymys on viides viidestä reflektiivistä ajattelua stimuloivasta kysymyksestä ja se auttaa henkilö-
kohtaisen muutosprosessin tunnistamisessa. Isoäidin kerronta osoittaa täydellistä elämäntavan muutos-
ta, uudenlaisten näkökulmien muotoutumista ja tapoja tarttua asioihin. Tämä kertoo muutosta tapahtu-
neen myös arvoissa, asenteissa ja uskomuksissa. 
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8.7 Transformatiivinen kokonaisvaltainen muutos suhteessa 
elämään – raittius 

Isoäitien toipumistarinoita lukiessa tulee hyvin esiin Freiren (1974: 37, 1977a: 76, 

1977b: 131–132) kriittisen ymmärryksen saavuttamisen taustalta hahmottama 

dialektinen liike toiminnan ja reflektion välillä, käytännöstä teoriaan ja takaisin 

uuteen käytäntöön. Isoäitien syvällinen ymmärrys alkoholismista ja äitiydestä on 

ilmeinen. He myös analysoivat omaa ymmärrystään aiheesta prosessinomaisesti 

asettuen itse tarkkailemaan itseään ennen - nyt - tulevaisuudessa. Näin isoäideille 

on muodostunut kokonaisvaltainen ja selkeä kuva omasta elämäntarinastaan, joka 

ei enää ole hajanainen, kaoottinen ja vastauksia vailla oleva, kuten se monelta 

osin heidän juovana aikanaan oli. Orvokin kerronnasta nousee esiin se, kuinka 

alkoholismista toipumiseen keskeisesti kuuluvat omavoimaisuudesta luopuminen 

ja nöyryys, uskallus luottaa muiden apuun ja itsensä peilaaminen muiden kautta.  

Orvokki: Minun se usko siihen, että minä selviän (yksin) näistä asioista. Niin 

minä jätin ne ihan kaikkineen pois ... Ja minun rukous on niin sillä viisiin, et-

tä minä en itse pysty. En. Että jollain tavalla niin kuin sitten täällä raittiina 

menemiseen ja tähän sitten tulee asioita erilaisia, niin kuin tulee asioita elä-

mässä. Niin, se on ja välillä ahdistaa tietämättä, mikä ahdistaa. Mutta se, et-

tä se ei ole enää sitä mitä se silloin vei niin syvälle. Koska minä olen pyrkinyt 

vääntämään ja kääntämään tätä asiaa. … Minä olen käynyt näitä katsomassa, 

minkälainen minä olen siellä kotipiirissä. Ja minä aina välillä katson, se ei 

ole mikään kaunis näky aina. … Kun menee toisen rooliin, niin kyllä sen sit-

ten huomaa. … se on vahvaa semmoista erilaista elämää. … Minulla nyt tu-

lee nyt 22 vuotta nyt tässä (raittiina). … Mutta sen, että muistaa että tästä 

päivästä että ei ... kun ajatus, minä jos annan ajatusmaailmalle vallan. Niin 

se, se, se ruokkii hirveän suuria asioita. ... ja olla itselleen rehellinen. Se on 

minusta se, että rehellisyys itseä ja toisia kohtaan. Uskallan suuttua ja uskal-

lan olla eri mieltä. … Ja kyllä se niin kuin oman itsensä vanki, on ollut silloin 

aikoinaan sitten, että (raskas huokaus), että sitä niin kuin, se elämä ... ei sit-

ten niin kuin ei ollut enää elämää. Että kun joka lähtöön oli joku. Heti aa-

musta, heti aamusta iltaan. … koska minun täytyi katsoa, että miksi minä, mi-

kä on se minun juttu että minä voin niin huonosti? … uskaltaa katsoa niitä 

asioita tänä päivänä, ihan eri tavalla mitä ennen niin kuin pelkäsi.  

Mitä pidemmälle isoäitien toipumisprosessi etenee, sitä enemmän heidän kerron-

nastaan paljastuu myös sellaisia piirteitä, joita Fook ja Askeland (2006: 47) ku-
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vaavat kriittisenä reflektiivisenä prosessina. Tarkoituksena on tällöin paljastaa tai 

järkyttää vallitsevia oletuksia sekä haastaa ja muuttaa myös vallitsevia valtasuh-

teita. Isoäitien kerronnasta voi löytää vallan dynamiikan analyysia, joka sisältää 

tietoisuuden myös omasta henkilökohtaisesta vallasta ja vaikutusmahdollisuuksis-

ta. Isoäidit yhdistävät teoriaa ja käytäntöä ja arvottavat tietoa painopisteen siirty-

essä transformatiivisiin tai sosiaalisen muutoksen mahdollisuuksiin. Isoäidit poh-

tivat myös sitä, kuinka muutokset voidaan niiden välittömästä kontekstista raken-

taa muutoksiksi laajemmilla tasoilla. Tästä esimerkkeinä ovat oma aktiivinen 

osallistuminen AA-kummitoimintaan ja tähän tutkimukseen. Kanervan esimerkki 

oman nykyisen tilanteen vertaamisesta entiseen on selkeää vastausta siihen, mitä 

raittius on hänen elämäänsä tuonut, millaisia sosiaalisen muutoksen mahdolli-

suuksia raittius on hänelle avannut. Kanervan kokemusta voidaan lukea kuitenkin 

myös Fookin ja Askelandin tarkoittamasta vallitsevia olosuhteita haastavasta 

näkökulmasta. Tällöin kodittomaan Kanervaan kohdistuvia halveksivia asenteita 

voi pitää nykyisinkin yhteiskunnassamme alkoholisteihin ja erityisesti alkoholis-

tinaisiin kohdistuvina asenteina, jotka eivät edistä heidän mahdollisuuksiaan toi-

pua sairaudestaan. Kanerva on isoäideistä yksi, joka kerronnassaan selkeästi vies-

tittää kokemustaan apua vaille jäämisestään ja alkoholismista sairautena, joka 

edetessään murentaa ihmisen elämän perusedellytyksiä hyvin konkreettisella 

tavalla. Juominen vie ihmisarvon, kodin, lapset, mahdollisuuden matkustaa ja 

alkoholismi sairautena vie myös valinnan vapauden. On pakko juoda.  

Kanerva: Se merkitsee paljon. Tuota. Minulla on koti. Minulla on leipää pöy-

dässä ja lämmintä. Minulla ei ole krapulatiloja. En ole ihmisten halveksitta-

vana ja. Se merkitsee niin paljon että se yleensä merkitsee kaikkea minulle 

tämä raittius. Minä olin ihmisten potkittavana tuolla ja haukuttavana että 

minä en muuta nimeä kuullut, vaikka minä alkoholisti olin, niin ei muuta kuin 

huorasta puhuttiin, vain että huora, huora menee tuolla. Tänä päivänä minua 

ei ole nimitellyt kukaan raittiina ollessa huoraksi eikä. Ja kaikkein lämmin ... 

koti on kaikkein niin kuin parasta minulle. Minulla on koti mihin tulla. Minul-

la ei ollut kotia, minä nukuin missä sattuu ja toisten kämpissä ja nyt on saa-

nut sitten nukkua omassa kodissa 35 vuotta. Saanut avaimilla oman oven au-

kaista ja tulla sisään. Sitten on pikkuisen saanut matkustellakin, jonkun ver-

ran ja nähdä elämää ja ... On saanut lapset, kaksi lasta kasvattaa, vaikka toi-

sen kanssa tuntuu että epäonnistui, mutta kuitenkin sain nauttia siitä, että 

sain kaksi lasta ja niiden kanssa sain elää ja olla ja hoivata niitä. Ja tuota 

olen yrittänyt tässä sitten sivussa niin kuin auttaa muitakin vielä sitten ketkä 
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tuota, ketkä... Ja se on vielä kaikkein paras sitten, ettei sitä viinaryyppyä tarvi 

enää ottaa. … Koska se anteeksianto on kaikkein paras, koska vihassa on pa-

ha elää. Kyllä sieltä, kyllä minä raittiuden alkuaikoina olin katkera ja vihai-

nen olin yhteiskunnalle siitä, että kun ei kukaan minua yrittänyt auttaa. Ei 

kukaan. Äidillä ei voimat riittäneet, eikä keinoja ollut äidillä. Eikä minulla 

ollut itselläni keinoja siitä millään tavalla selviytyä tuota niin. Mistään en 

saanut apua muuta kuin päähän potkimisella. Joka puolella. 

Isoäideillä on kehittynyt syvää ymmärrystä uusien syntyneiden mahdollisuuksien 

suhteen, näkemystä sille, mitä on mahdollista savuttaa, ja se luo mahdollisuuksia 

monenlaisille valinnoille tai tavoille hahmottaa asioita. Tämä avaa uudenlaisen 

yhteyden henkilökohtaisen ja sosiaalisen välillä (kontekstuaalinen tapa työsken-

nellä, asettua kontekstiin muiden kanssa). Kriittisen reflektioprosessin loppuvai-

heelle tyypillisiä ajattelun muutoksia voi isoäitien kerronnassa löytää useita. He 

ovat avoimia muille perspektiiveille ja näkökulmille, hyväksyvämpi ja refleksiivi-

sempi käsitys itsestä suhteessa toisiin tulee esille, ymmärrys omasta kyvystä vai-

kuttaa, samoin kehittynyt ymmärrys yhteydestä, kontekstista, joka on vaikuttanut 

heidän käytännön valintoihinsa ja mahdollisuuksiinsa on kerronnasta löydettävis-

sä. (Fook & Askeland 2006: 47–51).83 

Orvokki: …Tämähän on niin kuin sillä lailla koko elämä, minä 

len. ..uskaltaa elää tätä päivää. Luottaa, elämä kantaa. Minulle, jotenkin 

(miettii pitkään) tämä on niin kuin ... en tiedä ... jokainen päivä se on sellai-

nen, se on erilainen päivä... päivässä tapahtuu erilaisia paljon asioita, mutta 

uskaltaa elää niitä asioita. Sillä tavalla. Ja koska minä uskon siihen, että mi-

nun kaikki nämä hengitykset ja kaikki niin jos ei minun luottamus luojaani 

olisi, niin minä en pystyisi elämään. Se on minusta se kanssa tämän raittiu-

den, että se on antanut minulle tämän raittiin tien. Että tuota kokonaisuudes-

                                                        
83Rauha: Juomisen lopetettuani minä olen saanut työtä ja kodin, olen saanut lasteni kanssa uuden 
elämän ja läheiset välit. Olen saanut pitää vanhoja suhteita ystäviin, jotka myös lopettivat juomisen ja 
luoda uusia hienoja, todellisia ystävyyssuhteita. Olen saanut itselleni rauhan, olen saanut tutustua 
itseeni oikealla tavalla. Olen saanut yli kahdeksankymppiseksi pitää fyysisen kuntoni hyvänä. Olen 
oppinut pitämään itsestäni sellaisena joka nyt olen. Kaikki nämä olivat säpinävuosina pois. … Raittiit 
vuodet ovat olleet tiiviitä, ja nyt niitä on enemmän kuin juotuja vuosia. …Voimakas miellyttämisen 
haluni on varmasti vaikuttanut alkoholiongelmiini. Mutta enää ei ole merkityksellistä, oliko juomiseni 
syy voimakkaan riippuvaisessa äitisuhteessani, geeneissä vai missä. En halua sysätä juomistani min-
kään syyn kannettavaksi, eivätkä syyt minua kiinnosta. Minä olen alkoholisti, raitistunut ja onnellinen. 
Se on minusta kiinnostavaa. Raitistumiseni alkuun tein itsetutkiskelua, ja mietin riippuvuuksia … 
Mistä tahansa voi olla riippuvainen, ja päästä niistä irti. Ihmisen tulisi olla vapaa ja elämän tulisi 
hengittää. (Loiri-Seppä 2010: 31–32).  
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saan. Kun minä heittäydyin hänen varaansa. En aina niin vahvasti tai muuta 

tuolla tavalla mutta se pitää huolta, mutta minä teen myös sen oman osuute-

ni. … Niin minä sanoin silloin, että kun hän kysyi, että olenko minä uskovai-

nen, niin minä sanoin, että en. … Koska uskovainen, minä en tiedä, mikä on 

uskovainen ihminen. … minun luottamus on siihen, että tuntuisi, että minä 

olisin ihan hukassa silloin jos minä en niin kuin. Koska ihmisiä ei ole aina 

lähellä, eikä ole ryhmiä eikä muita, niin minä voin myös sitä kautta rukoilla 

ja ollaan sillä lailla hiljakseen. Eihän se ole aina semmoista niin juhlallista 

sillä viisiin saada yhteyttä kun joskus voisi saada. … Minä luotan siihen. … 

se on minulle tärkeää. 

Fookin ja Askelandin (2006: 52) luoman ja kriittisen näkökulman sisältävän neli-

vaiheisen kriittisen reflektion prosessin mukaan isoäitien alkoholismista toipumi-

sen prosessista voidaan todeta, että isoäidit tunnistavat, kuinka heidän ajattelunsa 

on ollut sairauden seurauksena ei-toivottua tai rajoittavaa, vähentänyt heidän omia 

valinnanmahdollisuuksiaan ja myös itsetuntemustaan. Tällainen ajattelu on johta-

nut myös kieltämiseen ja arvon laskuun tärkeissä persoonallisuudenpiirteissä. 

Voimaantuneempi, toipunut identiteetti on hahmottunut, kun yksilö on yhä 

enemmän tiedostanut omat mahdollisuutensa luoda ajatteluaan vapaana sosiaali-

sista odotuksista. Toipumisen myötä on herännyt vahvana tietoisuus uusista tai-

doista ja strategioista, jotka mahdollistuvat uuden ajattelutavan. Lähelle tätä tut-

kimusta ja myös hyvin samansuuntaisiin tuloksiin on päätynyt Sanders (2006: 3–

29) joka toteaa AA:n kahdentoista askeleen ohjelman olevan erityisesti naisille 

uusia mahdollisuuksia elämässä antava, sen miesvaltaisesta kulttuurista ja kielestä 

huolimatta. AA:n kolme ensimmäistä askelta edusti tutkimuksessa naisille ns. 

antautumisen askelia, jotka rohkaisivat päästämään irti pakkomielteestä alkoholiin 

ja auttoivat toipumisen henkiselle tielle. Askelet neljästä yhdeksään koettiin 

eräänlaisina siivoa koti -askelina, joiden aikana naiset työskentelivät päästäkseen 

irti vanhoista itselle haitallisista toiminta- ja ajattelutavoista sekä kehittivät vah-

vempaa itsetuntemusta. Viimeiset kolme askelta olivat henkisen heräämisen aske-

lia ja toisaalta sen siirtämistä eteenpäin toisille naisille, mitä itse on ohjelmassa 

oppinut. 

Freiren (1977b: 52, 54, 60) mukaan tietoisuus on tällöin kehittynyt kriittiselle 

transitiiviselle tasolle. Ihminen ymmärtää ongelmia ja niiden syy-seuraussuhteita, 

pohtii ja analysoi, ei omaksu annettuja käsityksiä sellaisenaan ja on valmis myös 

muuttamaan omia ajattelu- ja toimintatapojaan. Ihminen ottaa vastuun toiminnas-

taan itselleen ja osallistuu aktiivisesti. Ihminen sitoutuu yhä kiinteämmin valitse-
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maansa kantaan ja toimintaan liittyvät kriittisyys, rakkaus, nöyryys, ja kommuni-

katiivisuus. Hänen toimintansa on dialogista ja hän kykenee perustelemaan kan-

tansa. Valinnan tehnyt ihminen ei kiellä muilta ihmisiltä heidän oikeuttaan valita, 

eikä pakota muita valitsemaan omaa näkökantaansa. Nämä ovat integroituneen ja 

radikaalin ihmisen toiminnan tunnuspiirteitä.84  

Kaiken tämän tulee johtaa myös toimintaan. Tulee tapahtua myös muutos sii-

hen, että ihminen haluaa toimia uuden näkemyksensä pohjalta. (Mezirow 1990: 

354–355). Myös Brookfield (2000: 139–140) kuvaa transformatiivista oppimista 

oivaltavana kognitiivisena tapahtumana. Oppimista voidaan luonnehtia transfor-

matiiviseksi vain, jos se sisältää perustavanlaatuista kysymyksenasettelua ja uu-

delleenjärjestelyä siinä, miten ihminen ajattelee tai toimii. Pelkästään tiedon ja 

sivistyksen lisääminen tai syvemmän ymmärryksen saavuttaminen eivät riitä. 

Ruusu kiteyttää tämän sanoissaan. Pitkän toipumiskokemuksen omaavalla on jo 

hallussaan elämän- ja mielentyyneyttä sekä se nöyrä viisaus siitä, että ei voi tehdä 

kuin oman osuutensa.  

Ruusu: Ei auta raivoaminen, eikä huutaminen. Sulje mielesi ja odota vuo-

roasi. Kaipa se sekin (hymähtäen) kuuluu siihen kehityksen kulkuun jossain 

vaiheessa, että minun pitää sitten koko maailmaa muuttaa. Ja tietysti onhan 

se iloinen asia, että raitistuu, mutta en minä voi raitistaa ketään. Vaikka 

kuinka haluaisi, mutta ei voi. Ainoastaan voi olla varoittavana esimerkkinä 

(nauraen).85 

Mezirowin (2000: 22–23, 2009: 19) mukaan transformatiivista oppimista voi 

tapahtua objektiivisen tai subjektiivisen uudelleen muotoilemisen kautta. Subjek-

tiivinen uudelleen muotoileminen sisältää kriittistä itsereflektiota omista oletuk-

sista. Ihminen rakentaa uusissa rooleissa ja suhteissa toimimiseen vaadittavaa 

                                                        
84Rauha: Me raitistuneet olemme saaneet kokea käsittämättömän armon. Ei sitä ole meille annettu sen 
takia, että olisimme viisaampia tai parempia tai sankarillisempia. Tuolla juomassa kulkee edelleen 
minun ikäluokkani ihmisiä. Miksi minä olen saanut sen armon, se ei koskaan ole minulle selvinnyt. 
Alussa on ollut vilpitön halu lopettaa juominen. Halu, vaikka se olisi kuinka pieni, ja vaikkei se olisi 
niin kovin vilpitönkään, se tarvitaan. Juovan alkoholistin voi viedä palaveriin kädestä pitäen, mutta 
jos tällä ei halua ole, hän ei vielä ole pohjalla. Hän istuu siinä jostain syystä, miellyttääkseen tuojaa, 
ostaakseen omatuntonsa puhtaaksi, kärvistelee aikansa ja lähtee tarttumatta puhuttuihin asioihin. 
(Loiri-Seppä 2010: 20–21). 
85Ruusun kuvaus oman suhtautumistavan muutoksesta liittyen omiin mahdollisuuksiin ja kykyihin 
muuttaa muita ja maailmaa kuvaa alkoholismista toipumisen prosessia nöyryyden kehittymisen ja 
omavoimaisuudesta luopumisen näkökulmasta. Tässä vaiheessa isoäidille rakentuu vastaus Lehman-
nin mallin kysymykseen: Mitä muita näkökulmia on olemassa? Tavoitteena on saavuttaa laajempaa 
ymmärrystä omasta tilanteesta ja tässä jo elämästä yleensä. Ruusun pohtimat kysymykset ovat jo 
hyvin filosofisia. Kysymys on neljäs viidestä reflektiivistä ajattelua stimuloivasta kysymyksestä. 
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pätevyyttä sekä itseluottamusta, mikä johtaa uudelleen integroitumiseen omaan 

elämään uuden perspektiivin sanelemien ehtojen pohjalta. Tarinoiden merkitys 

korostuu, kun ihminen reflektiivisesti oivaltaa jotakin syvällistä omasta elämäs-

tään ja kokemuksestaan toisen tarinan kautta. Ruusun ja Kirsikan kerronnasta 

tulee hyvin esiin se, millainen transformatiivinen muutosprosessi ja omaan itseen 

tutustumisen ja sitä kautta oman itsen ja muiden hyväksymisen prosessi alkoho-

lismista toipuminen ja muiden alkoholistien kanssa oman elämäntarinan jakami-

nen ja sen takaisin peilaaminen on ollut. Sekä Ruusu että Kirsikka kuvaavat myös 

itsessään toiminnan tasolla tapahtunutta muutosta. Molempien kuvaamat muutok-

set ovat elämänmuutoksina suuria ja merkityksellisiä.  

Ruusu: Että paneutumaan siihen, että kuka minä olen ja miksi. Mitä, mitä 

minä olen niin kuin saanut aikaiseksi tai ollut saamatta aikaiseksi. Ja mietti-

mään niin kuin omia motiiveja ja aina niin kuin miksi, miksi, miksi? Ja selvit-

tämään pikku hiljaa, että minä luulisin, että minä tänä päivänä kyllä tiedän 

noin suurin piirtein, kuka minä olen. … Minä koen sen, että minä olen kasva-

nut ihmisenä ja eheytynyt. Ja … tavallaan niin kuin … löytänyt oman paikka-

ni tässä yhteiskunnassa ja oppinut mikä on nöyryys, kiitollisuus. Ne on hyvin 

suuresta niin kuin avusta … ja sitten se yksi semmoinen kanssa hyvin tärkeä 

on semmoinen myönteisen ajattelun voima, että herää aamulla ja vettä sataa 

kuin aisaa niin ”ai mutta tuo tekee kauhean hyvää luonnolle” sen sijaan et-

tä ”voi perkele taas sataa” (ääntään vihaiseksi muuttaen). … Että kääntää 

sen kakun vähän niin kuin toisin päin ja näkee niin kuin ne hyvät puolet tai 

ainakin naurettavat jos ei muuta (nauraen). Ja senkin minä olen oppinut … 

nauramaan itselleni. Siihen minä en kyllä uskaltanut aikaisemmin. … Kiva 

jos ihmiset nauraa. Ja sitten minä nauran itselleni todella. Se on hyvin hel-

pottavaa. Että minä en ole hyvinkään tärkeä enkä törkeä (nauraa). Enkä mi-

tään muutakaan. Ja sitten se, että saa niin kuin kuvainnollisesti tyhjennettyä 

ne kaapit kaiken maailman hemmetin luurangoista, mitä minullakin oli siellä. 

Kaiken maailman turhat luurangot. Että koen tänä päivänä, että siitä saattaa 

jopa olla jollekin apua, että on laittanut nämä luurangot tänne näkyviin. Että 

se on vähän niin kuin semmoinen työkalupakki. Että laittaa ne näkyviin, niin 

joku voi tarvita juuri tuommoisen … Minä olin kyllä yli viisikymmentä (nau-

rahtaen) kun minulle tapahtui tämmöinen omavoimaisuuden menettäminen. 

Se on kyllä kannattanut kyllä tuhatkertaisesti, että ottaa se, että apua vastaan 

ja uskaltaa kysyä … oikeassa olemisen pakkomielle, niin siitäkin minä olen 
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päässyt. Siis se oli kamalaa kun minun piti tietää kaikista asioista jotain. Tä-

nään minä voin sanoa, että kuule, en minä vaan tiedä. 

Kirsikka: … minä tiedän, kuka minä olen ja minä tiedän omat heikkouteni ja 

minä tiedän omat vahvuuteni. Ja se on minun mielestäni niin kuin se sellai-

nen tärkein asia. … Ja kun ajattelee, että minä sairastan Suomen tappavinta 

tautia. Se on siis aivan uskomatonta. ... Että kyllä minulla siis hirveän hyvä 

elämähän minulla on tällä hetkellä. … Itsetuntemuksen ja sitten sen ... sem-

moisen suvaitsevaisuuden hakemista. Se, että tajuaa, että ihmisenä olemiseen 

ei niin kuin vaadita enempää. Että ei, ei, ei ihmiset ylipäätäänkään, että kaik-

ki ihmiset on niin kuin oikeasti pohjimmiltaan ... että vaikka kun, minä olen 

aina ajatellut sitä, että kun me, kun minä niin kuin vertaan itseäni johonkin 

toiseen ihmiseen. Niin minähän näen sen toisen ulkoisen ainoastaan. Enhän 

minä näe sen ihmisen sisälle. Niin aina kun vertaan itseäni, niin minä vertaan 

omaa sisintä sen toisen ulkoiseen. Niin ainahan minä menen pieleen. Sehän 

on ihan selvä. Kun se näyttää niin itsevarmalta ja kaikelta, mutta eihän sitä 

tiedä minkälaisia pelkoja sen sisällä on. Niin se tuota, se semmoinen että se 

uskallus olla haavoittuva ihminen, se niin kuin puuttui minulta täysin. Kun 

minä ajattelin, että sitten kun minä sen näytän, niin sitten ne hylkää. … Mutta 

kuitenkin niin, se pelko näyttää omaa heikkouttaan, niin se oli hirveän voi-

makas. Hirveän voimakas. Ja tuota, kyllä se päteminen, kun sitä jotenkin ku-

vittelee, että pitää... Mutta tänä päivänä minä uskallan sanoa, että en minä 

jaksa kaikkea. Ja tämmöiset kaikki, tämmöisiä niin tavallisia asioita, että mi-

nulla on oikeus sanoa, että en tiedä, minulla on oikeus sanoa, että ei voisi 

vähempää kiinnostaa (naurahtaen), että niin kuin en osaa.86 

Juuri tämän puolen avaamista tarkemmin päihdeproblematiikasta toivoo tutki-

muksessaan Saarnio (2004: 295–296), joka puhuu hengellisyyden ja henkisyyden 

edistävistä vaikutuksista päihdeongelmista toipumisessa ja vertaa näitä elämän 

mielekkyyteen ja siinä tapahtuviin muutoksiin. Taylor (2009: 10–13) puhuu holis-

tisesta orientaatiosta, joka edellyttää tunne- ja suhde-elämän elementtien merki-

tyksen tunnustamista oppimisessa ja tietämisessä rationaalisten rinnalla. Lisäksi 

kehittäessään tietoisuutta kontekstista edistäessään transformatiivista oppimista 

                                                        
86Lehmannin muutosprosessi eli transformaatioprosessi (neljäs neljän reflektiivisen ajattelun proses-
siin kuuluvasta vaiheesta) on isoäitien kerronnassa selkeästi nähtävissä. Omat vaihtoehdot on vahvasti 
punnittu ja tosiasiat ovat selvillä. Heidän oma tahtonsa muutokseen on vahva senkin perusteella, mitä 
kokemus raittiudesta on tuonut tullessaan. Isoäitien kerronnassa heijastuvat vahvasti juuri eletyn 
elämän ja siitä saadun elämänkokemuksen ja -viisauden kaiku. 
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ihminen kehittää syvempää arvonantoa ja ymmärrystä henkilökohtaisista ja sosio-

kulttuurisista tekijöistä, jotka ovat merkityksellisessä roolissa transformatiivisen 

oppimisen prosessissa. Näihin tekijöihin kuuluvat oppimistapahtuman ympäristö, 

oppijoiden henkilökohtaiset tilanteet ja aiempi kokemus sekä taustakonteksti, joka 

muovaa yhteiskuntaa. Ympäristön kannalta katsottuna yksi merkityksellisin kon-

tekstuaalinen vaatimus transformatiivisen oppimisen kannalta on, että oppimisen 

prosessille luodaan riittävät ajalliset resurssit. Transformatiivinen oppiminen pe-

rustuu luottamukselliseen, autenttiseen, aitoon ja affektiiviseen suhteeseen oppi-

misprosessissa olevien välillä. Kirsikka tiivistää tämän ajatuksen. Kanerva kuvaa 

omaa muutostaan prosessina, joka on edennyt koko ajan kohden jonkin syvem-

män elämänarvon oivaltamista ja myös jonkin pysyvän menneen aiheuttaman 

negatiivisen muutoksen hyväksymistä ja sen kanssa elämistä.  

Kirsikka: Mutta kun ei se niin ole kun kyllähän kaikki tunteet on sallittuja, 

mutta se vain, ettei lähde mässäilemään niillä. Sen oppiminen on ollut pirun 

vaikeata kun niin kuin oikeastaan koko tämä (nauraa) loppu raitis aika on 

niin kuin mennytkin, että minä olen oppinut hyväksymään, että minä olen ih-

minen. Minulla on ihmisen ominaisuudet. Minussa on paljon pahaa ja minus-

sa on paljon hyvää. Niin kuin jokaisessa ihmisessä. Ja niin kuin jokaisessa 

ihmisessä kuuluukin olla. Että, että tuota se semmoinen mustavalkoisuus on 

niin kuin vähitellen vähentynyt, ja sitten on tullut tilalle semmoista hyväksy-

mistä, ja sen myötä sitten suvaitsevaisuutta muita ihmisiä kohtaan ja... 

Kanerva: Että mehän ollaan hyvin kovia niin kun tehostelijoita, jos pikkusen-

kaan on mahdollisuutta, millä tehostella kun koskaan ei mitään ole ollut, niin 

sitten kun saa niin. Minullakin oli se näyttämisen tarve valtava silloin kun 

minä raitistuin tuota niin se oli. … Tänä päivänä minä olen ymmärtänyt, että 

minä etsin tuosta luonnosta sen hyvän olon tunteen. Minä en saanut tyydytys-

tä niistä tavaroista kuin vuorokaudeksi kun minä rupesin miettimään, että mi-

tä minä tällä teen. Ja tuota luonnosta ja pienistä asioista ottamaan noita ilon 

aiheita itselleni…. minä tajusin että minä en saa elämääni paikalleen näillä 

kultakoruilla ja näillä, että minä olen yhtä sekava kuin ennenkin jos minä en 

lähde etsimään muita arvoja ja muunlaista tyydytystä elämääni hakemaan. 

Nyt viihdyn hyvin paljon metsässä tuota yksikseni … Minä olen AA-ryhmässä, 

me on sanottu, että edelleenkin sekopäinen ihminen silleen, että alkoholi on 
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vauriot aivoihin tehnyt. Sitä on turha kieltää, että ei olisi tehnyt. Niin kuin jo-

kaiselle alkoholistille, kun ne on niin sekopäisiä.87 

Brookfieldin (2000: 125, 142) mukaan kriittinen reflektio, vaikka onkin olennai-

nen transformatiivisen oppimisen elementti, ei ole synonyymi sille. Transforma-

tiivista oppimista ei voi tapahtua ilman kriittistä reflektiota, mutta kriittistä reflek-

tiota voi tapahtua ilman transformaatiota. Valtasuhteiden ja hegemonisten oletus-

ten tutkimisen tulee olla oleellisia määriteltäessä kriittistä reflektiota. Näin siinä 

nousee esiin sen poliittinen idea.  

Kriittisen reflektion ensimmäinen tarkoitus on ilmaista ja tutkia valtasuhteita. 

Tämä auttaa meitä tunnustamaan ja myöntämään ne valtatekijät, joita itse harjoi-

tamme työssämme ja toimissamme. Brookfield heijastelee teoriaansa suhteessa 

aikuiskoulutukseen, mutta sitä voi soveltaa suhteessa mihin hyvänsä aikuisten ja 

ihmisten väliseen toimintaan. Erityisesti toimintaan, jossa pyritään jollakin tavalla 

vaikuttamaan omiin tai toisen merkitysperspektiiveihin. Toinen kriittisen reflekti-

on tarkoitus on paljastaa hegemonisia oletuksia. Nämä oletukset ovat niitä, jotka 

me uskomme eräänlaisina maalaisjärjellä pääteltävinä viisauksina. Näiden me 

myös uskomme toimivan omaksi parhaaksemme, vaikka ne tosiasiassa pidemmän 

päälle hyödyttävät eniten meitä vastustavien intressejä. Kun kriittinen reflektion 

kautta syntyy aitoja vastahegemonisia prosesseja, muuttuu toiminta transformatii-

viseksi. (Brookfield 2000: 137–138). 

Selkeimmin Brookfieldin (2000: 125, 142) tarkoittamaan valtasuhteiden ja 

hegemonisten oletusten tutkimiseen päästään syventymällä kuuntelemaan tapaa, 

jolla sekä nuoremmat äidit että isoäidit kertovat kokemuksistaan suhteessa autta-

viin tahoihin ja yrityksiin saada apua (luku 5.3.) sekä tapaa, jolla isoäidit rakenta-

vasti kritisoivat ja arvioivat myös AA:n toimintaa. Näiden kokemusten kautta 

selkeimmin tulee esille se, että kaikkien tehtyjen päätösten takaa löytyy lopulta 

kuitenkin hyvin vahvoja ja itsenäisiä yksilöitä, joilla on kykyä kriittiseen ajatte-

luun ja myös rohkeutta puuttua epäkohtiin ja tarvittaessa irtautua vääristyneen 

vallan muodoista, joita esiintyy myös AA:ssa. Samanlaisiin tutkimustuloksiin 

päätyi myös Baker (2000: 876), joka jo toipumisensa alkuvaiheessa olevista hoi-

dollisten ohjelmien kautta toipuneista naisista totesi, että vaikka he hyväksyivät 

                                                        
87Kanerva on läpikäynyt henkilökohtaisen muutoksen vaiheita, joissa on joutunut muodostamaan uusia 
näkökulmia ja tarttumaan asioihin uudella tavalla. Tämä on edellyttänyt myös muutosta arvoissa, 
uskomuksissa ja asenteissa. Tällaisissa tilanteissa isoäidit vastaavat Lehmannin mallin kysymykseen: 
Kuinka tämä voisi olla erilaista? Kysymys on viides viidestä reflektiivistä ajattelua stimuloivasta 
kysymyksestä. 
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ohjelmallisen sosialisaation, he eivät suinkaan olleet mitään sosiaalisen ja institu-

tionaalisen vallan automaatteja.  

Ruusu: … kyllä se niin on että jos sinä haluat noudattaa tätä ohjelmaa niin 

yksi ensimmäinen semmoinen hyvin tärkeä asia on se, että sinä alat käyttää 

niitä omia aivoja. Rupeat itsenäisesti ajattelemaan. Tietysti niitä on 

AA:ssakin semmoisia, jotka niin kuin seuraa johtajaa … että jonkun vah-

vemman henkilön peesissä. Mutta tuota … tämä on niin moninainen ohjelma 

ja niin moninainen touhu. Ja jos se kritiikki on oikeutettua, niin kyllä se kan-

nattaa sitten noin niin kuin ottaa käsiteltäväksi. … Se, että opettelee ajattele-

maan ihan omilla aivoillaan. Saat heittää kirjat seinään, jos siltä tuntuu. Saat 

olla heittämättä jos siltä tuntuu. … ja siinä sanotaankin nimenomaan juuri se, 

että jos meihin kohdistetaan kritiikkiä, niin kannattaa miettiä hetken, että on-

ko se aiheellista, onko siinä jotain semmoista mihin kannattaa kiinnittää 

huomiota. Ja tuota, en minä voi muuta reagoida muuta kuin yksilöllisesti. En 

minä voi reagoida minun ryhmäni puolesta. En minä voi reagoida koko AA:n 

puolesta. Tai tietysti minä voin, mutta silloin minä olen kyllä pahasti vääräs-

sä. Että, tämä yhteisö muodostuu yksilöistä. Ja meitä on ihan joka lähtöön. 

Meitä on ihan joka lähtöön. Että ei voi niin kuin kenenkään muun puolesta 

sanoa että näin tai noin. Sitä ei voi puhua kuin omasta puolesta. Ainakaan 

minä en voi. 

Kirsikka: Mutta hirvittävintä (raskas huokaus) on se, minun mielestäni on 

hirvittävintä on se, että Suomen AA on tällä hetkellä tällaisessa tilassa, että 

me ei pystytä tuota noin niin tarjoamaan sitä auttavaa kättä niin paljon kuin 

meillä olisi mahdollisuutta. Meillä olisi kapasiteettia ihan hirveästi, mutta 

tuota noin niin, mutta kun me itse tapellaan keskenämme, niin eihän siitä mi-

tään tule, se päätarkoitus unohtuu silloin. 

Kanerva: Sairaita ihmisiä, niin kuin tänä päivänä ymmärrän, minä en tule 

sairaiden ihmisten kanssa toimeen, minä tulen pahoinvoivaksi, jos ei oikeu-

denmukaisesti mene asiat ja rehellisesti. Minusta että kun AA:han ... elämä 

täytyy perustua rehellisyydelle niin ryhmätovereita kohtaan kuin muitakin. 

Siellä tapahtuu niin paljon vääryyttä, että minä kiusaannun niistä epärehelli-

syyksistä ja epäoikeudenmukaisuuksista niin minä jään pois. Minulla on pal-

jon parempi mieli, kun minä en mene sinne päätäni sekoittamaan. Onhan mi-

nulla semmoisia yksittäisiä AA-henkilöitä, joita minä AA:n ulkopuolella olen 

heidän kanssaan tekemisissä … minä nyt toivoisin, paljon kun minä olen aja-
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tellut, että tuota tämä nyt tuli pelastavana enkelinä Suomeen tämä Anonyymit 

(Anonyymit Alkoholistit) juttu. Että tämä tulee vielä pelastamaan. … niin sil-

loin pääsee niin kuin Anonyymit pääsee niin kuin se oikeanlainen AA-

toiminta pääsee, saa jalansijaa ihan täydellisesti. Niin kauan se ei saa, kun 

nämä vanhat jäärät elää. Täälläkin on näissä Nimettömissä kolme neljä joh-

tajaa, mitkä määrää ja kun ne ei toiset poloiset ne ei tiedä, mistä on kyse. 

Nämä kun nousee jyreällä äänellä, määräyksiä antaa, niin nämä sitten nämä 

lauma, lammaslauma nyökyttelee, näin on, näin tehdään. 

Kuviossa 2 kokoan isoäitien toipumisprosessin Lehmannin (2006) 345 -mallin 

avulla. Siinä kolme reflektiivisen ajattelun tapaa ja tavoitetta, neljä reflektiivisen 

ajattelun prosessia sekä viisi reflektiivistä ajattelua stimuloivaa kysymystä kietou-

tuvat toisiinsa kehänä.  

Kuvio 2. Lehmannin 345-malli isoäitien toipumisprosessista (2006: 211). 

Kuvio havainnollistaa, kuinka toipumisprosessi etenee hermeneuttisena kehänä, 

jossa kokemus ja kertomus ovat vuorovaikutuksessa (Heikkinen 2001b: 119, 121). 

Äitien toipumisprosessille on ominaista, että se syvenee, on monikerroksellista ja 

kietoutuu elämäntarinan kokonaisuuteen. Äitien toipumisprosessissa oman ker-

tomuksen jakaminen AA-ryhmässä, johon kuuluu molemminpuolinen kunnioitus, 

Aktiivinen hakeutuminen ja suuntautuminen 
kohden selviytymiskeinoja, omien vaihto-

ehtojen punnitseminen – omat vaihtoehdot 
vahvasti punnittuja, tosiasiat selvillä, oma 

tahto muutokseen vahva – 
elämänkokemuksellisuus, viisaus

Oman tilanteen hahmottuminen 
toipumisen alkuvaiheessa – muutoksen 

välttämättömyyden ymmärtäminen

Oman itsen, menneisyyden, 
todellisten tapahtumien, 

alkoholismin, tulevaisuuden 
ym. tutkiminen

Asioita pohditaan mielessä, 
päätellään, sovitellaan 
yhteen, jaetaan muiden 
kanssa – ne muuttuvat 
itselle merkityksellisiksi

Muutoksen vaiheet, joissa 
on muodostunut uusia 

näkökulmia, tapoja tarttua 
asioihin – edellyttää 
muutosta arvoissa, 

uskomuksissa, asenteissa

Oma suhtautuminen 
liittyen muutokseen sekä 
omiin mahdollisuuksiin ja 

kykyihin vaikuttaa, 
muuttaa muita ja 

maailmaa –  nöyryys, 
omavoimaisuudesta 

luopuminen

Juominen äitiä ja läheisiä 
hämmentävänä ongelmana

Mitä minun täytyy vielä 
tietää voidakseni tehdä 

päätöksen mahdollisesta 
sairaudestani?

Kuvaukset lopullisesta ymmär-
ryksen rakentumisesta, ”sydä-

men murtumisesta”, avun 
tarpeesta

Alkoholismista 
sairautena saatu 

tieto heijastuu omiin 
kokemuksiin ja 
tämä vaikuttaa 

omiin tulevaisuuden 
näkymiin

Aiempi tieto, 
elämänkokemus 

vaikuttaa oletuksiin, 
arvoihin, ratkaisuihin

Apuun
tartutaan

Isoäitien 
toipumistarinat
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keskustelu ja kokemuksellinen oppiminen ovat keskeisiä elementtejä. Prosessi on 

hyvin samankaltainen Freiren yhteisöperusteiselle lähestymistavalle (Kurki 2002: 

55 viitaten Lockhartiin 1997: 19). Tämä prosessinomaisuus tulisi ymmärtää päih-

detyössä, päihdetyölle ja päihdekuntoutuksessa oleville asiakkaille asetettavissa 

aika- ja muissa tavoitteissa sekä myös päihdetyölle jaettavissa resursseissa. 
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9 Johtopäätökset 

9.1 Alkoholismiin yhteiskunnassa kohdistuva kielto ja 

alkoholistiäiteihin kohdistuvat asenteet  

Äitien välille rakennettu dialogi tuo näkyväksi vääristyneen kommunikaation ja 

ymmärtämisen aiheuttamia seurauksia heidän elämässään. Niillä on yhteiskunnas-

samme pitkät historialliset juurensa sen perusteella, miten alkoholismi ja äitiys 

ymmärretään ja on ymmärretty. Nämä vääristymät alkavat elämässämme näyttäy-

tyä meille normaaleina asioina, joita emme kyseenalaista. Alkoholismiin ja alko-

holisteihin kohdistuvat asenteet ja sitä kautta heihin kohdistuvat erilaiset auttami-

sen ja kontrolloinnin muodot kaipaavat syvää eettistä ja moraalista ravistelua. 

Alkoholistiäiteihin kohdistuvia asenteita määrittelevät suomalaisen alkoholi- ja 

terveyspoliittinen historia sekä naiseutta ja erityisesti äitiyttä määrittelevät suh-

teellisen pysyvät kulttuuriset normit. Näiden vaikutus esimerkiksi työelämän 

ulkopuolella olevien vaikeammista päihdeongelmista kärsivien asemaan yhteis-

kunnassamme tulisi tutkia laajemmin. Tähän liittyy myös se, millä tavoin päihde-

lääketieteen ja sen riippuvuussairauksien perinnöllisyyden ja ympäristötekijöiden 

yhteisvaikutukset osoittavat tutkimukset huomioidaan laajemmin myös muilla 

tieteenaloilla. Se, määritelläänkö riippuvuus sairaudeksi vai ongelmaksi, ei ole 

päihderiippuvaisten yhteiskunnallisen aseman ja oikeuksien suhteen yhdenteke-

vää.  

Mielenkiintoinen piirre kahden sukupolven äitien kokemuksissa alkoholis-

miin kohdistuvaan kieltoon ja asenteisiin on niiden samanlaisuus. Alkoholistiäidit 

kertovatkin heihin kohdistuneiden asenteiden ja odotusten muuttuneen viimeisten 

yli kolmenkymmenen vuoden aikana suhteellisen vähän. Perheen ja lasten hyvin-

voinnin katsotaan yhä lepäävän vahvasti äidin harteilla. Tätä taakkaa alkoholis-

tiäidin hartiat eivät jaksa kantaa. Sairauteen liittyvät häpeä ja syyllisyys lisäävät 

taakkaa kohtuuttomasti. Äitiyteen kohdistuvat odotukset, äitiydessä onnistumisen 

kontrollointi yhteiskunnan erilaisten viranomais- ja myös läheisverkostojen tahol-

ta sekä häpeä ja syyllisyys kietoutuvat tutkimuksen äitien kertomuksissa yhteen 

tavalla, joka luo alkoholismista äitien sairautena kuvaa koko minäidentiteetin 

rikkovana sairautena.  

Äidit ovat kokeneet paljon itseensä kohdistuvia tuomitsevia, moralisoivia ja 

syrjiviä asenteita, jotka ovat muodostuneet muuriksi myös heidän ja erilaisten 

auttavien järjestelmien välille. Kun on kokemus siitä, että en ole täydellinen vai-
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mo, en ole täydellinen äiti, en ole täydellinen työntekijä, en ole täydellinen mis-

sään … että jos ei olisi tällaista painetta olla niin hyvä, täydellinen jotenkin, niin 

sitä aikaisemmin ehkä lähtisi jotenkin ... sitä apua hakemaan. Tämän lisäksi äidit 

analysoivat yhdessä sellaisia yhteiskunnassamme vallitsevia yleisiä alkoholin-

käyttöön liittyviä vääristymiä, jotka aiheuttavat suuria vaikeuksia vaiheessa, jossa 

ihminen tarvitsisi jo apua alkoholiongelmiinsa. Erityisesti äidit kokevat, että nai-

sen ja äidin juominen on tabu, joka on yhteiskunnallisesti tuomittavaa.  

Äidit myöntävät oman kykenemättömyytensä äitiyteen juovana aikanaan, 

mutta samalla tarve siihen, että joku olisi opettanut ja neuvonut olemaan äiti, 

nousee vahvana esille. Äitinä toimimisen halua alkoholismi ei lopullisesti nujerra. 

Ammattitaitoisten, alkoholismista tietävien auttajien avun tarve sekä tarve saada 

apua silloin, kun hätä on suuri, on äideillä ilmeinen. Alkoholismin edetessä pi-

demmälle äidit kokevat kamppailevansa elämän ja kuoleman rajapinnalla ja silti 

jäävänsä ilman tukea.  

Alkoholistiäidin asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa ei voi kuvata helpoksi. 

Häneen kohdistuvat asenteet ovat moralisoivia, tuomitsevia, ja avun saaminen 

omaan sairauteen niin, ettei se johda leimautumiseen eikä yhteyden katkeamiseen 

omiin lapsiin, on heikkoa. Äitien juominen on suomalaisessa yhteiskunnassa tabu, 

jonka seurauksena se piiloutuu koteihin ja tekee siitä näkyvästi vain huonojen ja 

langenneitten naisten ongelman. Äitiyden taitojen oletetaan olevan hallinnassa 

äidiksi tulon myötä riippumatta äidin omasta taustasta, aivan kuten hallintaa odo-

tetaan päihteidenkäytöltä. Yksilön kyky hallita omaa elämää on ihanne ja vaati-

mus, joka ei sovi alkoholismisairauteen sen vaikeimmissa vaiheissa. Riippuvuus-

sairaisiin luodut kohtuuttomat odotukset yhdessä tehokkaaksi muokatun kontrolli-

järjestelmän kanssa ovat yksi aineistosta esiin noussut piirre. Leimautuminen 

alkoholistiksi, tai toipuneeksi alkoholistiksi, on asia, jota vältellään viimeiseen 

asti, koska se riistää toiminnan ja itsensä toteuttamisen mahdollisuuksia elämästä. 

Alkoholismi ja äitiys ovat yhdessä pari, jotka kokijalleen luovat toisaalta sairau-

teen liittyvän kieltämisen ja toisaalta äitiydelle asetettujen odotusten kautta usein 

kestämättömiä arjen tilanteita. Alkoholistiäidit toivovat järjestelmää, joka tarjoaa 

riittävää tukea paitsi alkoholismin hoidossa, myös vanhemmuuteen tukemisessa ja 

huomioisi heidän lastensa tuen tarpeen riittävän pitkään. 

Suomessa tulisi kehittää naisalkoholisteille ja muista riippuvuuksista kärsivil-

le tarkoitettua riittävän pitkäkestoista kuntoutusta, jossa he voivat olla yhdessä 

lastensa kanssa ja jossa päihdekuntoutuksen lisäksi keskitytään myös vanhem-

muuden taitojen vahvistamiseen ja itseluottamuksen kasvattamiseen äitinä toimi-

misessa. Kuntoutuksessa tulisi painottaa päihderiippuvuuden merkitystä äitien 
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ongelmien selittäjänä, siirtyä nopeammin päihdekuntoutuksen sisällössä kohti 

vaativampia osuuksia ja painottaa paitsi vertaistuen merkitystä, myös tarjota nai-

sille yksilötuen turvin mahdollisuus omien menneisyydessä mahdollisesti tapah-

tuneiden traumaattisten kokemusten purkamiseen. 

9.2 Äitien juomisen hallinnan menetys 

Juomisen hallinnan menetys on äitien kerronnassa kuvaus etenevästä sairaudesta, 

johon havahtuminen on hyvin subjektiivinen kokemus. Alkoholistin juomisessa 

on jo sairauden alkuvaiheessa piirteitä, jotka auttavat yksilöä itseään erottamaan 

oman juomisen ns. kohtuukäytöstä. Yhteiskunnassa vallitsevat alkoholinkäytön 

tavat ja normit kuitenkin usein yhdessä alkavan sairauden kanssa estävät alkoho-

listia luottamasta tähän omaan arvioonsa. Pidemmälle edetessään sairaus saa yhä 

traagisempia piirteitä ja ihmisen kyvyttömyys hallita omaa juomistaan johtaa 

hallinnan menetykseen yhä useammalla elämän osa-alueella. Lopulta alkoholisti 

ei juo juhliakseen, hän juo pakosta. Äidit kuvaavat sitä fyysistä, psyykkistä ja 

sosiaalista valtaa, jonka alkoholi heidän elämästään hitaasti, mutta varmasti ottaa 

vaikuttaen alkoholistin elämään hyvin kokonaisvaltaisesti ja muuttaen myös hä-

nen persoonallisuuttaan.  

Alkoholi kietoo ihmisen vaikutuspiiriinsä tavalla, jota ei-riippuvaisen on vai-

kea ymmärtää. Alkoholistille tuo ote on lopulta ahdistava, pelottava ja vihan tun-

netta kasvattava, sillä siitä irrottautuminen on monelle kamppailua ystävistä, työs-

tä, perheestä, terveydestä, elämästä ja kuolemasta. Kuvaukset täydellisestä voi-

mattomuudesta suhteessa alkoholiin ja pohjakokemuksista ovat rankkoja. Alkoho-

lismi näyttäytyy äitien kerronnassa prosessina, joka lopulta vie ihmisen voimat-

tomuuden tilaan, josta voimaantumisen kokemuksissa keskeiseksi nousee avun 

pyytämisen rohkeus. Alkoholismi on äitien kertomana täydellisesti nöyryyttävä ja 

häpeää tuottava sairaus.  

Äitien kuvaukset juomisen hallinnan menetyksestä liitettynä yhteiskunnan 

luomiin paineisiin ja odotuksiin siitä, että yksilön tulee hallita ja kontrolloida 

elämäänsä, luovat syvää ristiriitaa näiden asioiden välille. Äidit eivät ole itsekään 

aina kyenneet hahmottamaan, mistä heidän elämänsä kaoottisuus johtuu tai yhdis-

tämään juomista syyksi elämänsä ongelmiin. Alkoholismiin kohdistamamme 

asenteet ja odotukset liitettynä yhteiskunnallisen pystyvyyden ja kyvykkyyden 

näkökulmaan ja vaatimuksiin luovat alkoholismiin sairastuneille paitsi kohtuut-

tomia elämänhallinnan vaatimuksia, myös ns. kiellon kulisseja, joiden taakse 

juominen on helppo piilottaa. 
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Tieto alkoholismista sairautena on osalle äideistä ollut niin helpottavaa, että 

se on vapauttanut heidät jopa hulluuden kokemuksesta. Millä tavoin siis koh-

taamme apua tarvitsevan ja hallintansa menettäneen alkoholistin, osaammeko 

antaa hänelle oikeanlaista tietoa sairaudesta, ja onko auttajilla aina riittävästi re-

sursseja ohjata alkoholisteja kuntoutukseen? Äidit puhuvat moraalista, häpeästä 

syyllisyydestä ja linkittävät näitä tunteita alkoholin alistavaan fyysiseen, psyykki-

seen ja sosiaaliseen pakkovaltaan sekä asioihin, joita alkoholin himo pakottaa 

tekemään. Tiedon ja avun pyytämisen sekä vastaanottamisen kautta äidit ovat 

kyenneet irtautumaan tuosta pakosta, ottamaan vastuuta oman sairautensa hoita-

misesta ja kyenneet myös jättämään menneisyyden taakkaa harteiltaan.  

9.3 Alkoholistiäidin ja lapsen välinen suhde 

Äidit kuvaavat juomisen hallinnan menetystään liittäen sitä äitiyden epäonnistu-

misen kokemuksiin, siihen kuinka heidän sairautensa sen edetessä näkyy yhä 

paljaampana ja rajumpana myös heidän lapsilleen. Tämä on äitien alkoholismille 

erityinen piirre, se jättää edetessään pahat raapimisjäljet myös lapsiin. Kulttuuri-

set näkemykset ihanteellisesta äitiydestä romuttuvat alkoholismin edetessä ja äidit 

joutuvat toteamaan kykenemättömyytensä olla sellaisia äitejä kuin heidän lapsen-

sa tarvitsisivat, ja he itse sisimmässään haluaisivat. Alkoholismi murentaa näin 

yhtä keskeistä naisen identiteettiin kuuluvaa perustarvetta, halua olla hyvä äiti 

omille lapsilleen. Häpeä, syyllisyys ja viha ovat keskeiset tunteet äidin ja lapsen 

välisen suhteen määrittäjiä. Myös äitiyden taitojen puuttumattomuus nousee kes-

keiseksi tekijäksi tilanteissa, joissa alkoholistiäitien omasta taustasta ja mennei-

syydestä puuttuvat rakentavat ihmissuhteet ja vanhemmuuden mallit. Voidaan 

myös puhua perheongelmien ylisukupolvittaisesta periytymisestä. Tällaisten on-

gelmien ratkaisemiseksi tarjottava tuki kaipaa lisää voimavaroja. 

Tunnetasolla äiti etääntyy lapsistaan ja lapsia ja vastuuta lapsista aletaan syyt-

tää juomisen ja pahan olon aiheuttajina. Äidin keskeisin tunnesuhde kehittyy 

alkoholiin, ja häviäjä on tietysti lapsi. Vaikka äidin syvä rakkaus lapsiaan kohtaan 

säilyy pakottaen äidin välillä toimimaan oikein, niin tämä ei riitä lapselle. Lapsi 

tarvitsee vanhempaansa enemmän kuin vain välillä. Äidin himo alkoholiin pakot-

taa lapsen lukemaan vuorovaikutustilanteita äitinsä kanssa eri tavoin, ja kontrol-

loimaton käytös pakottaa lapsen etsimään erilaisia selviytymiskeinoja ja kohtaa-

maan myös äidin vihaa.  

Äidit myös kieltävät alkoholismiaan äitiyteensä ja äitiyden tehtävien suorit-

tamiseen vedoten. Samalla kodista alkaa yhä keskeisemmin muodostua juomisen 
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tila ja usein vain perheenjäsenet näkevät äidin alkoholismin syvenemisen ja ete-

nemisen. Äiti itse saattaa äitiyden tehtävien kautta vielä pitkään uskotella kaiken 

olevan hyvin.  

Alkoholismi tuhoaa voimavarat toimia äitinä ja perheessä roolit lapsen ja ai-

kuisen välillä menevät sekaisin. Lasten arkeen kuuluvat hoidon laiminlyönti, 

heitteillejätöt ja vaaratilanteet. Alkoholistin juominen herättää usein kohtuutonta 

huolta ja pelkoa, ja seuraukset voivat olla hyvinkin vakavia. Varsinkaan pienim-

mät lapset eivät välttämättä osaa yhdistää asioiden aiheuttajaksi äidin juomista ja 

alkoholia. Siksi huolet, tunteet ja tapahtumat voivat jäädä mieleen ja muistoihin 

elämään eräänlaisiksi määrittelemättömiksi olotiloiksi tai ahdistaviksi asioiksi, 

joita on vain tapahtunut. Äidit tiedostavat tämän ja heidän suuri huolensa kohdis-

tuukin lasten kokemiin asioihin, heidän päihteidenkäyttönsä lapsille mahdollisesti 

aiheuttamiin seurauksiin ja siihen, mistä lapset tarvittaessa saisivat apua. Tutki-

mus muodostuukin äitien selkeäksi kannanotoksi lastensa avunsaannin puolesta. 

Alkoholistiperheiden lapset ovat yksi keskeinen ryhmä, joiden avun tarvetta ja 

sisältöä tulisi miettiä tarkemmin jo senkin vuoksi, että päihteiden väärinkäyttö on 

yksi keskeinen sukupolvelta toiselle periytyvistä ongelmista.  

Äidit kuvaavat myös sitä, miten he toipumisensa alkuvaiheessa nojaavat hy-

vin vahvasti lapseen ja etsivät syytä sekä merkitystä jaksamiselleen hauraasta 

tunnesuhteestaan lapseen. Alkoholistiäitien kohdalla toipumisen aloittava identi-

teettikriisi ja kiellon murtumakohta liittyvät hyvin usein tapahtumiin, joissa lapsi 

on keskeisessä roolissa. Lapsi kyllä aistii äidistä tunteita ja asioita, ja lapsi on 

tällöin liian raskaiden ja vastuullisten asioiden äärellä. Tulisi kiinnittää mahdolli-

simman nopeasti katse äitiin yksilönä ja äitiyteen yhtenä hänen toteuttamista roo-

leistaan ja tietoisesti pyrkiä irrottamaan äidin tapaa ajatella elämäänsä vain lapsen 

kautta.  

Alkoholismi on sairaus, joka vie lapsilta oikeuden vanhemmuuteen ja van-

hemmilta oikeuden toteuttaa haluamaansa vanhemmuutta. Tutkimukset osoittavat 

päihdeongelmien olevan keskeinen syy lastensuojelun alati kasvavaan tarpeeseen 

ja siihen, kuinka riippuvuutta sairastaville vanhemmille tarjottavan pitkäaikaisen 

ja monipuolisen tuen avulla voidaan estää näitä sairauden aiheuttamia negatiivisia 

seurauksia niin yksilöille, perheille kuin yhteiskunnallekin. Äitiyspuheen kautta 

alkoholismi näyttäytyy kuitenkin sairautena, joka pidemmälle edetessään aina 

vain enemmän kietoutuu pystyvyys- ja vastuuodotusten kautta äitiä ja naista tuo-

mitseviin moraaliasenteisiin. Huostaanottojen ja sijaishoidon sijaan ja ennen nii-

hin turvautumista tulisikin kehittää kattava perhekuntoutusjärjestelmä, jossa huo-

mioitaisiin muun muassa vanhemmuuden taitojen ja parisuhteen eheyttäminen 
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sekä päihderiippuvaisen riittävän pitkä kuntoutus. Näin kyettäisiin ennaltaehkäi-

semään paitsi huostaanottoja myös tekemään toteutuvista sijoituksista ja huos-

taanotoista perheenjäsenille vähemmän kuormittavia ja kyettäisiin rakentamaan 

perheiden ja eri viranomaistahojen välille toimivampia yhteistyömalleja.  

9.4 Isoäitien kerronnassaan kuvaama alkoholismista toipumisen 

prosessi transformatiivisena muutosprosessina 

Isoäitien kuvaus omasta toipumisprosessistaan vahvistaa kerronnallisuuden mer-

kitystä persoonallisuutta ja identiteettiä uudelleen rakentavaa voimana. On tärke-

ää kuntoutuksellisin menetelmin pyrkiä auttamaan asiakasta pääsemään aitoon, 

rehelliseen kerronnalliseen suhteeseen oman subjektiivisen kokemuksensa kanssa. 

Äitien toipumiskokemusten mukaan ihminen voi näin löytää vastauksen siihen, 

onko hän päihderiippuvainen tai mahdollisesti matkalla kohti riippuvuutta vai ei. 

Sairastuneen ihmisen tapaa kertoa tarinaansa tulisi tarkastella myös aktiivisena ja 

sairautensa hoidosta vastuuta ottavana, toipumaan motivoituneen ihmisen kerron-

tana. Pysähtymällä kuuntelemaan ihmisen tarinaa on mahdollisuus käynnistää 

toipumisen prosessi, löytää kosketuspintaa johonkin sellaiseen ihmisen koke-

musmaailmassa, johon sekä kertoja että kuulija voivat uudella tavalla yhdessä 

tarttua. Tarinallisuuden kautta elämänkokemuksellisuus kääntyy voimavaraksi.  

Tutkimuksesta muodostui vahvasti prosessikuvaus. Äidit kuvasivat paitsi al-

koholismiin sairastumistaan ja sen vaikutusta äitiyteensä, myös ennen kaikkea 

alkoholismista toipumisestaan, jota voidaan pitää tämän tutkimuksen keskeisim-

pänä tutkimustuloksena ja eräänlaisena prosessin päätepisteenä. Isoäitien kerron-

nassa transformatiivinen muutosprosessi etenee sairauden aiheuttamien seuraus-

ten kriittiseen tutkimiseen ja arviointiin. Tämän jälkeen kielto murtuu lopullisesti 

ja alkoholistin mielessä alkaa kypsyä ajatus raittiudesta. Tämä on vaatinut kuiten-

kin raittiin elämän opettelua ja itsensä jatkuvaa hoitamista, mikä on lopulta johta-

nut raittiuteen ja transformatiiviseen kokonaisvaltaiseen muutokseen suhteessa 

elämään. Muutosprosessia voi verrata elinikäiseen oppimisprosessiin. Joka tapa-

uksessa isoäitien kertomukset alkoholismista toipumisestaan vahvistavat sitä en-

nakko-oletusta, että alkoholismista toipumisessa on kyse merkityksellisestä ja 

syvästä muutoksesta, joka johtaa ihmisen hyvin kokonaisvaltaisen kehityksen 

tielle. Tutkimuksen tuloksena voidaan esitettyyn päätutkimuskysymykseen vasta-

ta alkoholismista toipumisen prosessin olevan pidemmällä aikavälillä kriittistä 

reflektiota vaativa ja lopulta transformatiiviseen muutokseen johtava prosessi.  
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Merkityksellistä on tutkimuksessa tarkastellun toipumisajan pituus. Yleensä 

tutkimuksissa ei ole mukana näin pitkään raittiina tai aktiivisesti hoidon piirissä 

mukana olleita alkoholisteja. Tutkimustulosten valossa voi osoittaa vertaisryhmä-

toiminnasta koituvat hyödyt ja näin on suositeltavaa myös julkisen päihdehuollon 

rinnalla ohjata riippuvuussairauksista kärsiviä osallistumaan tämäntyyppiseen 

toimintaan. AA:n, NA:n ja Al-anon, GA- toiminnan (peliriippuvaisten ryhmät) 

lisäksi samantyyppistä vertaisryhmätoimintaa on ainakin A-killoilla sekä seura-

kunnilla. Kokemuksellisuus sekä yhteisöllisyys voimavarana oppimisessa on 

kasvatustieteellisessä tutkimuksessa todettu asia. Olisiko tätä ajattelutapaa aika 

tuoda entistä vahvemmin myös sosiaali- ja terveydenhuoltotyön kentälle. 

Tutkimuksen perusteella olisi pohdittava sitä, hoidetaanko maassamme päih-

deriippuvuutta liikaa asiantuntijalähtöisesti asiakkaan itsensä ulkopuolelta? Kuin-

ka paljon voimavaroja kuluu siihen, että kiistellään, kuka asiantuntijatehtävän 

parhaiten hoitaa? Hukkuuko tässä hälyssä riippuvaisen avunhuuto? Häviääkö 

hänen äänensä, koska yhteistä kieltä ei löydy? Saako hän paremmin avun ringin 

ulkopuolelta, vertaistuen ja spontaanin toipumisen kautta? Tulisiko rinkiä avata ja 

kaikkien hiljentyä kuuntelemaan toisiaan ja toistensa tarinoita sekä nähdä toipu-

minen pitkänä yksilöllisenä prosessina, tienä, jossa kulkija on toipuja ja ohitetta-

vat avuntarjoajia. Eri auttavien tahojen kanssa pysähdytään hetkeksi jakamaan 

omaa tarinaa, mutta sen jälkeen matka jatkuu toipumisen ollessa loppuelämän 

pituinen. 

9.5 Tutkimuksen arviointia 

Tutkimukseni on mielestäni onnistunut saamaan alkoholistiäitien ääntä kuuluviin 

mm. siksi, että olen raportissa antanut paljon tilaa suorille sitaateille äitien ker-

ronnasta. Rantala (2007: 138–139, 145) tarkastelee kriittisen lukutaidon käsitettä 

tulkiten sitä myös freireläisittäin niin, että se on paitsi tekstien, myös yhteiskun-

nan lukemista. Pidän näitä ajatuksia oman tutkimukseni kannalta tärkeinä ja halu-

sin soveltaa niitä tutkimukseni arviointiin, koska kriittisen lukutaidon käsite liit-

tyy myös voimaantumisen ja emansipatorisuuden tavoitteisiin. Rantalan kokoa-

mat kolme kriittistä lukutaitokäytäntöä ovat tiedon järjestymisen lukutaitokäytän-

nöt, yhteisöllisten merkitysten lukutaitokäytännöt ja poliittiset lukutaitokäytännöt.  

Tiedon järjestymisen lukutaitokäytännöissä olennaista oman tutkimukseni 

kannalta on se, että teksti on suunniteltu merkitykselliseksi kokonaisuudeksi. 

Tämä tapahtuu tutkimuksessa toteutetun analyysin kautta. Tällöin teemat otetaan 

haltuun, ne puretaan ja arvioidaan millaista tietoa tietty järjestys tuottaa. Toimin-
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nassa tehdään valintoja teemojen välillä ottaen huomioon kulttuuriset näkökohdat. 

Näin ne ovat kulttuurisesti syntyneitä ja siten muutettavia, ja tulee tiedostaa se, 

että niiden valitseminen ja valitsematta jättäminen tuottaa aina tietynlaista tietoa. 

Rantala (2007: 147) sekä Lieblich ym. (1998: 168–170) viittaavat samaan asiaan 

puhuessaan kerronnallisen tutkimuksen arvioinnin kriteereissään laajuuden, ko-

konaisvaltaisuuden ja osoitettavuuden vaatimuksista. Tässä tutkimuksessa tähän 

on pyritty käyttämällä analyysissa monipuolisia menetelmiä. Tutkimusaineiston 

hankintaan ja aineiston analyysiin käytettyjen menetelmien monipuolisuus on 

ollut tapa luoda kuvaa alkoholistiäidin elämästä yhteiskunnassamme. Raportoin-

nissa olen käyttänyt lukuisia esimerkkejä tulkittavasta aineistosta, käynyt keskus-

telua aikaisempien tutkimusten kanssa sekä esittänyt erilaisia aikaisempiin tutki-

muksiin nojaavia selityksiä todisteeksi tehdystä analyysista. Tutkimuksessa on 

ollut myös relevanttia käyttää yleisempää addiktiotutkimusta, koska se heijastaa 

paremmin tutkimukseen osallistuneiden äitien tilannetta.  

Yhteisöllisten merkitysten lukutaitokäytäntöjen näkökulmasta kysyn tutkijana, 

millaisia merkityksiä ja yhteisöä teksti tuottaa ja millaisia ei tuota. Huomio kiin-

nittyy kielen käyttöön yhdistämisen ja erojen tekijänä, miten meitä ja toisia ra-

kennetaan kielellisen merkityksen kautta. Lisäksi käytetään yhteistä kieltä, jossa 

tiedostetaan kielen yhdistävä ja erottava voima. (Rantala 2007: 147). Tutkimuk-

seni kahdeksan äidin tarinat lisäävät ja syventävät ymmärrystä alkoholistiäitien 

elämän todellisuudesta eri vuosikymmeninä Suomessa. Tässä mielessä tutkimuk-

sen kyky saavuttaa analyyttinen tulos lukumäärältään pienestä aineistosta onnistui 

mielestäni hyvin (Lieblich ym. 1998: 168–170). Kahdeksan äitiä edustaa varsin 

heterogeenista alkoholistinaisten ryhmää, mutta onnistuu kuitenkin kuvaamaan 

elämäntarinaansa niin, että tutkijalle ja myös tutkimuksen lukijalle muodostui 

kuva siitä, miten alkoholismi kietoutuu elämään, millaisia ongelmia se aiheuttaa 

ja millainen prosessi siitä toipuminen on. Tässä mielessä kerronnallinen lähesty-

mistapa tämän sairauden kuvaamisessa äitien näkökulmasta osoittautui mielestäni 

erittäin toimivaksi ratkaisuksi. Sen sijaan se, mitä teksti ei tuota, jäi tässä tutki-

muksessa varmasti heikomman analyysin kohteeksi. Valinta oli ainakin osittain 

tietoinen, koska kyse oli myös tutkimuksen rajaamisesta. Tutkimuksen kuluessa 

nousi esiin kysymyksiä esimerkiksi siitä, miksi äidit puhuvat niin vähän miehis-

tään, lasten isistä ja olisiko minä-analyysiä yhden äidin kohdalla syvemmin käyt-

tämällä voinut löytää erilaisia ääniä enemmän niiden nyt jäätyä varsin yhteneväi-

siksi. Ts. analyysimenetelmistä kuunteluun ohjaavan analyysin käytössä olisi 

varmasti voinut päästä myös erilaisille tulkintapoluille. Aineistosta nousi myös 

erityisteemoja, joihin olisi voinut keskittyä enemmänkin. Tällaisina nousevat esiin 
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äitien itsemurhayritykset huostaanottojen yhteydessä, perheväkivalta, sosiaaliselta 

statukseltaan korkeammassa asemassa olevien äitien asema auttamisjärjestelmäs-

sä jne. Myös kysymys siitä, olisiko samanlainen tutkimus aiheellista tehdä alko-

holisti-isistä, nousi tutkimuksen kuluessa esiin. Ovatko käsityksemme alkoholisti-

isien tavallaan helpommasta asemasta suhteessa alkoholistiäiteihin kuinka myytti-

siä? Itse muistan kohdanneeni alkoholisti-isiä, jotka ovat sairautensa vuoksi jou-

tuneet syrjään lastensa elämästä voimatta vaikuttaa asiaan millään tavoin. Nämä 

ovat hyviä jatkotutkimuskysymyksiä ja -aiheita.  

Poliittiset lukutaitokäytännöt merkitsevät oman tutkimukseni kannalta kysy-

myksiä tekstin tarkoituksesta ja analysoivat, millaisia arvoja ja yhteiskunnallisia 

subjekteja teksti tuottaa. Kyse on sen ymmärtämisestä, että tekstit luovat erilaisia 

positioita maailmaan ja niitä myös käytetään tarkoituksenmukaisesti vaikuttami-

sen välineinä. Tälläkin tutkimuksella otetaan kantaa siihen, miten asioiden pitäisi 

olla (Rantala 2007: 147–148). Tässä mielessä arvioin onnistuneeni tutkimukses-

sani hyvin. Tapa, jolla äidit kuvaavat asemaansa suomalaisessa yhteiskunnassa ja 

sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisissa järjestelmissä, ansaitsee tulla kuulluksi. 

Suomalaisen yhteiskunnan asenteet suhteessa alkoholismiin kaipaavat ravistelua. 

Alkoholistiäitien elämänkokemukset ovat usein sellaisia, että niistä voi olla vai-

kea löytää heijastuspintaa omaan elämään (Lieblich ym. 1998: 168–170). Mutta 

ehkä vastakohtaisuus juuri on se, mikä herättää lukijan mielenkiinnon ja saa aina-

kin tunnetasolla kiinnittymään alkoholistiäitien ja heidän lastensa elämään tavalla, 

joka ei moralisoi, vaan kokee myös sairauden aiheuttamat vaikeudet.  

Dialogisuuden periaate on tutkimuksessa tärkeä. Se liittyy kerronnallisuuteen, 

tarinallisuuteen, kieleen ja äitien kohtaamiseen heidän tarinoidensa kautta. Ker-

ronnallinen tutkimus antaa tutkittaville äänen. Kerronnallista lähestymistapaa 

käyttäessään tutkija on aina dialogisessa suhteessa tarinan kertojaan. Eettisesti 

tämä asettaa tutkijalle haasteita ja vastuuttaa pohtimaan kysymystä oikeudestaan 

tulkita ihmisten elämän merkityksiä. Näin keskeiseksi nousevat myös ymmärtä-

minen ja empatia. (Hänninen 1999: 34, Vilkko 1997: 25–30).  

Mitä näiden ymmärtämisen ja empatian peruslähtökohtien mukaan tuleminen 

tarkoittaa itse käytännön tutkimuksen toteuttamisen kannalta? Näistä olen Gran-

feltin (2002) ajatuksia seuraillen muodostanut omia tutkimukseni eettisiä ja mo-

raalisia lähtökohtia.  

Tulee voida ja uskaltaa kertoa kärsimyksestä, vihasta, kammottavista, rumista 

ja pahoista asioista, tapahtumista ja teoista. Asiat tulee osata ilmaista lukijaa kos-

kettavasti, mutta aina kohteitaan arvostavasti. Tämä on yksi keino nostaa esiin 

kohtuuttomia elinoloja ja puolustaa heikkoja, sivuun joutuneita, leimautuneita 
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yksilöitä ja ryhmiä yhteiskunnassa. Tässä täyttyy kriittisen tutkimuksen emansi-

patorinen tavoite. Tämän tavoitteen toteutumiseen viittaa myös tutkittaville tut-

kimuksen myötä tarjoutuva mahdollisuus omien syyllisyyden ja häpeän tunteiden 

prosessointiin. Granfelt on omaa tutkimustyötään tehdessään joutunut pohtimaan, 

vahingoittaako hän naisia käyttämällä sitaatteja, jotka kuvaavat lapsiin kohdistu-

vaa piittaamattomuutta ja itsekkyyttä, hallitsematonta juomista, vihaa ja väkival-

taisuutta. Aivan samaa kysymystä joudun pohtimaan tutkijana tämän tutkimukse-

ni kohdalla ja päädyn samaan vastaukseen kuin Granfelt, joka sanoo, että näistä 

teoista voi kirjoittaa moralisoimatta ja yläpuolelle asettumatta, vailla yliymmär-

tämistä ja kaunistelua. Se, että näistä asioista vaietaan, ne kielletään ja selitetään 

pois, eivät auta niitä ihmisiä, joiden elämää tutkimus koskettaa, vaan jättää heidät 

ns. pahan keskelle. (Granfelt 2002: 127–128, 130–132).  

Sairaus herättää kysymyksiä, joihin tarinoiden kautta haetaan vastauksia. 

Olenko terve vai sairas, miksi, miten tähän on tultu, miten tästä eteenpäin, mitä 

sairaus minun elämässäni merkitsee, kuka minä olen mikä on tärkeää ja miten 

sairaus liittyy koko elämäntarinaani, ovat keskeisiä kysymyksiä sairaustarinoissa. 

Sairaustarinat ovat tärkeitä paitsi sairastuneen itsensä muodostaessa kuvaa itses-

tään ja tilanteestaan, myös muiden muodostaessa tapaa suhtautua sairauteen ja 

sairastuneeseen. Tarinoiden kautta etsitään myös ihmisten ymmärrystä ja sosiaa-

lista vahvistusta silloinkin kun tarina poikkeaa ns. tavallisesta. Sairauden pitämi-

nen tragediana tai vaatimus siitä, että sairautta vastaan pitäisi aktiivisesti koko 

ajan taistella, ei myöskään ole sairastuneelle itselleen välttämättä se paras vaihto-

ehto. Omaan sairauteen liittyvien tunteiden, myös negatiivisten, hyväksyminen ja 

työstäminen on helpompaa jos julkisuus hyväksyy myös sellaiset sairaustarinat, 

joissa asiat tulevat esiin paljaina, rehellisinä ja juuri niin satuttavina kuin ne todel-

lisuudessa ovatkin. (Hänninen & Valkonen 1998: 6–10, 16). 

Eettisyyden kannalta on tärkeää myös suojata ihmisten identiteetti. Kaikki 

persoonallinen tieto tulee suojata ja peittää ja tuoda esiin ainoastaan anonymitee-

tin taakse verhottuna. Tutkittavalle ei saa tuottaa harmia tai häpeää liian intensii-

visen tutkimusprosessin tuloksena. Aivan vedenpitävää luottamuksellisuutta on 

kuitenkin vaikea saavuttaa. Salanimet ja peitetyt sijainnit usein tunnistavat ne, 

jotka kuuluvat sisäpiiriin. Se, minkä tutkija saattaa ajatella olevan viatonta, voi-

daan osallistujien joukossa käsittää jopa harhaanjohtavana tai petoksena. Se, mikä 

voi vaikuttaa paperilla neutraalilta, voi olla hyvin ristiriitaista käytännössä. 

(Christians 2005: 145). Ilmaisin jo aineistonkeruuvaiheessa, että äitien kertomaa 

voidaan tulla tekstiesimerkein käyttämään tutkimusraportissa. Tutkimukseni äidit 

halusivat tulla kuulluiksi ja huomioiduiksi. He kertoivat itselleen tärkeästä, joka 
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näin sai myös yleisen merkityksen. He asettivat itsensä alttiiksi toivoen, että siitä 

jollekin muulle alkoholistiäidille voi koitua hyötyä. Sitä tehtävää tämä tutkimus 

osaltaan toteuttaa. 

Eettisestä näkökulmasta katsottuna kerronnallisella tutkimuksella on tiettyjä 

etuja. Tutkimus antaa tutkittavalleen äänen, mahdollisuuden tuoda esiin oma tapa 

antaa asioille merkityksiä. Aineisto ei tällöin ole ennalta teoreettisesti muotoiltua. 

Periaatteena ovat dialogisuus ja tutkijan avoimuus. Tulee kuitenkin muistaa, että 

tulkintaan tulee aina mukaan myös tutkijan ääni. Kerronnallinen tutkimus kunni-

oittaa ihmisen ominaislaatua ja kokonaisuutta. Se tutkii ihmiselle tärkeitä asioita 

ja auttaa elämän reflektoinnissa. Tämä tekee kuitenkin tutkimuksesta äärettömän 

herkkää ja haastavaa. Se asettaa tutkijan pohtimaan omaa eettistä oikeuttaan tulki-

ta ihmisten elämän merkitystä. (Hänninen 1999: 34).  

Beverley (2000: 556–558) korostaa tarinan kuulijan, tallentajan merkitystä ta-

rinan yleisempään tietoisuuteen saattamisessa. Tutkimustyössä tämä asettaa tutki-

jan haasteellisen ja vastuullisen tehtävän eteen hänen pyrkiessään välittämään 

tutkimuksellaan muiden tietoon tutkimukseen osallistuvien, tutkittavien koke-

muksia, todistuksia tutkittavasta ilmiöstä niin, ettei yleistä kuvaamaan pyrkies-

sään kadota autenttista, kokemuksellista todistusta jostakin hyvin henkilökohtai-

sesta tapahtumasta. Todistuksen takana on aina todistaja, joka vaatii tulla henkilö-

kohtaisesti kuulluksi ja huomioiduksi. Hän kertoo itselleen tärkeästä, joka näin 

saa henkilökohtaisen merkityksen lisäksi yleisen merkityksen ja merkitykselli-

syyden. Kertomuksen tulee heijastaa kaikille sen kuuleville merkityksellistä, ei 

heille henkilökohtaista kokemusta, vaan jotakin kokijan kertomasta ilmiötä yleen-

sä. 
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10 Loppusanat 

Mikä on paikkani tutkijana ja päihdetyön tekijänä tässä tutkimuksessa? Tätä 

kysyn itseltäni tämän pitkän ja haastavan prosessin lopuksi. Kenen näkökulmasta 

tätä kaikkea teen, miksi ja kenen ääntä kuuntelen? 

Täysi sattuma johdatti minut tekemään päihdetyötä. En varsinaisesti koskaan 

hakeutunut alalle. Silti minun kerrotaan jo teini-iässä sanoneen, että haluan teh-

dä töitä päihdeongelmaisten kanssa. Alkoholismi kosketti ohuelti myös minun 

lapsuuteni kokemusmaailmaa. Oivalsin, mikä on kohtuukäyttäjän ja alkoholistin 

välinen ero noin 12-vuotiaana ihan tavallisella kauppakäynnillä seuratessani 

erään tutun alkoholistin käyttäytymistä. Keskeistä tuossa oivalluksessa oli ym-

märrys siitä, miten erilaisen merkityksen alkoholi saa kohtuukäyttäjän ja alkoho-

listin elämässä. Hätkähdyttävää oli myös lapsena oivaltaa juovan alkoholistin 

kykenemättömyys itse ymmärtää, miten kokonaisvaltaisesti alkoholi määräsi al-

koholistin minä-kuvaa, ajattelua, toimintaa ja päätöksiä. Usko lapsen kykyyn 

ymmärtää vaikeitakin asioita on myöhemmin säilynyt tavassani tehdä työtä per-

hekuntoutuksen parissa. Lapsellakin on oikeus kysyä. Lapsellakin on oikeus kuul-

la miksi. Lapsellakin on oikeus siihen, että hänelle selitetään syitä ja seurauksia. 

Jos lapsi näkee ja kuulee arjessaan traagisia ja traumaattisia tapahtumia, kuten 

alkoholistiperheessä usein tapahtuu, hän kestää kyllä sen, että aikuinen kypsällä 

ja turvallisella tavalla purkaa näitä tapahtumia ja pyrkii selittämään, miksi niitä 

lapsen perheessä tapahtuu. Yhdessä perheen kanssa käsiteltyinä päihderiippuvuu-

teen liittyvät asiat muuttuvat aivan eri tavoin merkityksellisiksi myös riippuvaisel-

le itselleen. 

Minäkin olen läpi elämäni ollut isäni tyttärenä selviytyjä. Isäni lempisanonta 

oli ”pitää mennä sinne, missä soittajatkin”. Isäni on jo edesmennyt, mutta silti 

mietin nyt väitökseni kynnyksellä, että ”hei isä, riittäisikö tämä?” Eli se mikä tuli 

vahvasti esiin äitien dialogissa tulee esiin omassa elämäntarinassani ja tulee 

esiin ongelmana suomalaisessa päihdetyössä. Se on vahva selviytymisen eetos. 

Suomalaisen tulee selviytyä vielä silloinkin, kun hän tarvitsee ja hakee apua. 

Saadakseen apua, hänen tulee selviytyä tietyistä kynnyksistä. Olemme joko tietoi-

sesti tai tiedostamattamme rakentaneet esteitä sille, että ihminen voi perheensä 

kanssa hakea apua sairauteensa ja nämä esteet meidän tulisi purkaa. 

Pääasia olisi saada riippuvuutta sairastava ihminen toipumisprosessin al-

kuun ja kannustaa häntä eteenpäin. Yksi kannustuksen väline olisi se, että jo 

päihdehuollon peruspalveluissa kiinnitettäisiin huomiota päihdeasiakkaan yksi-

löllisiin tarpeisiin ja tarjottaisiin myös erityispalveluiden osalta enemmän vaihto-
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ehtoja. Ennen kaikkea hoitoon pääsyn kynnykset, esimerkiksi alueellista epätasa-

arvoa ylläpitävät rakenteet mm. hoitoon pääsyn mahdollisuuksissa tulisi poistaa. 

Käsitys ja toivo siitä, että prosessin lopussa on mahdollista saavuttaa myös päih-

teetön, raitis elämä, olisi hyvä säilyttää myös päihdetyön kentällä prosessin kulu-

essa. Usko toipumisen mahdollisuuksiin tulisi säilyttää. Tämäkin juontaa omasta 

kokemuksesta, siitä, että olen saanut seurata ihmisten ja perheiden toipuvan to-

della vaikeista elämäntilanteista. Olen toki nähnyt myös päihderiippuvuuden 

synkän, tahmean puolen ja toivon yhteiskunnalta aina riittävän resursseja pitää 

huolta niistä, joiden tulee mahdollisimman varhain päästä ulos näistä pimeistä 

huoneista. Asiat voivat kasvaa liian raskaiksi kestää perheinä. Ihmisarvo on kui-

tenkin jokaisella. Ei ole oikein se, että päihderiippuvuus syrjäyttää, ajaa asunnot-

tomuuteen tai vie oikeuden saada terapiaa. Tunnen joskus pettymystä ja turhau-

tumista, kun julkisuudessa esiin nousevat esimerkit tietyistä hoidollisista linjauk-

sista viestivät epäuskoa riippuvaisten toipumismahdollisuuksiin. Tästä on esi-

merkkinä korvaushoidossa jo 10 vuotta olleen Matin tarina Ylen uutisissa 

3.11.2011. Matti ihmetteli sitä, miksi kukaan ei tiedä miten ja milloin korvaushoi-

to lopetetaan. Matti toivoi myös saavansa terapiaa korvaushoidon sijaan. Samas-

sa lähetyksessä päihdelääketieteen professori Alho tuo esiin huolensa siitä, että 

siirrytään ylläpitohoitoon, jossa jaetaan vain lääkkeitä, mutta ei edes pyritä kun-

toutumiseen. Itse näen tässä myös sellaisia vallan ja kontrolloinnin muotoja, jois-

ta tulisi nykyaikaisessa auttamistyössä päästä eroon. 

Tutkimukseen osallistuneiden äitien kertomukset ja isoäitien elämänviisaus 

mykistivät minut ja kasvattivat minussa sellaista kunnioitusta ja toivon mukaan 

myös nöyryyttä, joka säilyy myös tulevaisuudessa. Kokemus omasta paikasta 

tutkijana ja päihdetyön tekijänä on erilainen nyt kuin se oli prosessin alussa. Äidit, 

äitien tarinat ja äitien kuuntelu ovat muuttaneet minua. Myös kaikki se, mitä olen 

prosessin kuluessa lukenut, tutkinut, kirjoittanut ja kuullut on muuttanut minua ja 

paikkaani. Siitä kaikesta on mielessäni muovautunut jotakin uutta ja tunnen, että 

ei se ole valmista vieläkään. Ja se tässä kaikessa on niin hienoa.  

Paikan etsintä on käynyt sitä tärkeämmäksi, mitä pidemmälle prosessi on 

edennyt. Olen huomannut, että se tila, jota tarvitsen, on pienentynyt. Lähdin liik-

keelle suuremmalla uholla ja isompana ammattilaisena kuin mitä tunnen nyt pro-

sessin lopussa olevani. Oma ääneni taso on laskenut ja jos prosessin alussa olin 

se päihdetyön ammattilainen, joka tiesi yli kymmenen vuoden työkokemuksella 

paljon olen nyt tutkija, joka työkokemuksellaan ja kohta väittelevänä tutkijana 

onkin oppimisprosessin alussa. Sitä se teettää, kun pysähtyy kuuntelemaan niitä, 

jotka kertovat, eikä vain itse ole äänessä.  



 221

Missä minun paikkani sitten on? Kyllä minä kannan tutkijan ja päihdetyön 

tekijän tuolini sinne, missä tämän tutkimuksen äiditkin ovat, eli erilaisista riippu-

vuuksista kärsivien erilaisten ihmisten keskelle, olivat he sitten toipuneet tai eivät. 

Muuta paikkaa en tuolilleni, työpöydälleni, papereilleni, kirjoilleni enkä kannet-

tavalleni keksi. Työpöytäkin joutaa tarvittaessa välistä pois, elleivät kyynärpäät 

tai kannettava laskutilaa erikseen kaipaa.  

Joku voi ajatella, että tämähän on itsestään selvä paikka. Paikan määrittely 

itselle käy kuitenkin sitä tärkeämmäksi, mitä syvemmälle asiaan uppoan. On ky-

syttävä itseltään, teenkö työtäni riippuvuussairaiden näkökulmasta vai niiden 

näkökulmasta jotka hallitsevat päihteidenkäytön. Päihteidenkäytön hallitsevien 

näkökulma voi tuoda kielenkäyttöön sellaisia päihderiippuvaisille asetettavia 

kohtuuttomia päihteidenkäytön hallintaan liittyviä odotuksia, joista muodostuu 

jopa hoitoon pääsyn esteitä. Se voi tuoda kielenkäyttöön myös riippuvaisia luokit-

televia ja leimaavia sävyjä, joiden tapa määritellä tätä heterogeenista sairautta 

on loukkaavaa ja jää myös jollain tapaa liian suppeaksi. Tämä toimii tosin myös 

toisin päin. Olen kohdannut päihdetyön kentällä kielenkäyttöä, jonka mukaan 

vain vertaistukeen nojautuva hoito tuottaa tuloksia ja vain toipunut alkoholisti voi 

auttaa toista alkoholistia. Toivoisin näissä mustavalkoisissa ajattelutavoissa vih-

doinkin todellisten vertaistuen ja kohtuukäyttävien ammattilaisten löytävän toi-

sensa ja yhdistävän voimavaransa. Myös käsitykset siitä, voiko puhua sairaudesta 

vai ei, eroavat toisistaan. Joku kokee sairaustermin käytön loukkaavana ja yksi-

löä syyllistävänä, toinen kokee sairaudesta kuultuaan saavansa siitä keinot siihen 

asti määrittelemättömänä ja hämmentävinä ilmenneiden oireiden hoitoon ja puh-

keaa helpotuksen kyyneliin vielä vuosikymmeniä tilanteen jälkeen sitä muistelles-

saan. 

Kertokaa tarinoita ja kuunnelkaa niitä. Kertominen ja kuunteleminen vaati-

vat kuitenkin aikaa ja aika on rahaa, ja sitähän meillä ei tahdo tässä tehokkuu-

teen tähtäävässä yhteiskunnassa olla. Etenkään silloin, kun puhutaan työstä, joka 

vaatii ihmisen kohtaamista ja kuuntelemaan pysähtymistä. Tässä suhteessa ajan 

tulisi pysähtyä. Tehokkuusajattelu kun ei kaikissa asioissa vain toimi samalla 

logiikalla. Aivan kuten eivät toimi tarinan kerronnan tavatkaan aina ihan perin-

teisellä logiikalla. Siitä esimerkkinä omaan sisimpääni merkin jättänyt kohtaa-

miseni erään alkoholistiperheen nuoren kanssa, jolla ei ollut sanoja, mutta jonka 

sisällä oli paljon vihaa.  
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Lopulta annoin sinulle paketin muovailuvahaa, 

koska sinun oli niin vaikea puhua 

vihaasi ulos. 

Jätin sinut hetkeksi yksin ja omaan rauhaan. 

Kun palasin takaisin ojensit minulle 

mustasta muovailuvahasta  

kauniisti muovailemasi 

SYDÄMEN.  
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Liite 1 AA:n 12 askelta (Anonyma Alkoholister 
1988: 42, 44–45, 48, Törmä & Miettinen 2000: 88–
89). 

 
ASKEL ASKELEESSA KESKEISTÄ ASKELEEN LÄPIKÄYMISEN TULOS 

1. Myönsimme voimattomuutemme 

alkoholiin nähden ja että elämämme oli 

muodostunut sellaiseksi, ettemme omin 

voimin kyenneet selviytymään. 

 

Oivallus siitä, että on kadottanut 

mahdollisuutensa kontrolloida omaa 

alkoholinkäyttöään ja sen 

seurauksena oman elämän hallinta 

on menetetty. 

Yksin en osaa. Nöyryyden ja rauhan tunne. 

Antautuminen ja ulkoapäin tulevaan apuun 

luottaminen. 

2. Opimme uskomaan, että joku 

itseämme suurempi voima voisi 

palauttaa terveytemme.  

 

Halu uskoa johonkin, joka voi ja 

haluaa auttaa ja johon voi luottaa.  

Joku toinen osaa. Avun ja luottamuksen 

kohteen etsintä alkaa.  

3. Päätimme luovuttaa tahtomme ja 

elämämme Jumalan huomaan – 

sellaisena kuin hänet käsitimme. 

Vastuu päätöksistä jätetään sille, 

jolta saadaan apua ja luottamusta. 

Nöyryys, rehellisyys, kärsivällisyys, 

oma aktiivisuus ja vastuu omasta 

toipumisesta. 

 

Minä otan vastaan hänen apunsa. Uskallus 

kokeilla jotakin uutta ja tuntematonta 

muutoksen aikaansaamiseksi syntyy. 

4. Suoritimme perusteellisen ja 

rehellisen moraalisen itsetutkiskelun. 

Omien hyvien puolien ja puutteiden 

rehellinen kartoitus. Omien tekojen 

ja tekemättä jättämisten tarkastelu. 

Itsetutkiskelu. Itsensä näkeminen 

sellaisena, kuin todellisuudessa on. Omien 

puutteiden ja vahvuuksien löytäminen. 

Kieltomekanismin purkautuminen. 

 

5. Myönsimme väärien tekojemme 

todellisen luonteen Jumalalle, 

itsellemme ja jollekin toiselle ihmiselle.  

Avoin keskustelu itsestä ja neljännen 

vaiheen tulosten läpikäyminen 

muiden kanssa – syvän ja 

merkityksellisen suhteen syntyminen 

lähimmäisiin. 

 

Tilinteko. Pelon ja eristyneisyyden tunteen 

voittaminen. Tunne-elämän herääminen ja 

rikastuminen. Tyydytyksen ja yhteisyyden 

tunteen syntyminen. Tyytyväisyys itseen.  

6. Olimme täysin valmiit antamaan 

Jumalan poistaa kaikki nämä 

luonteemme heikkoudet. 

Päätös konkreettisen 

muutosprosessin aloittamisesta. 

Halu muutokseen. Muutokseen tarvittavien 

voimien, halun, kärsivällisyyden, 

ymmärryksen ja energian pyytäminen ja 

kerääminen. 

7. Nöyrästi pyysimme Häntä 

poistamaan vajavuutemme.  

Voiman, nöyryyden ja ohjauksen 

pyytäminen ja löytäminen 

muutosprosessin läpikäymiseksi ja 

vastaantulevien pettymysten ja 

epäonnistumisten kestämiseksi. 

 

Muutokseen pyydetään apua. Apu oikeiden 

keinojen löytämiseen, mahdollisimman 

hyvän tuloksen saavuttamiseen ja uuteen 

elämään sopeutumiseen. 

8. Teimme luettelon kaikista 

vahingoittamistamme henkilöistä ja 

halusimme hyvittää heitä kaikkia.  

Huomion kääntäminen itsestä 

ulospäin. Kenelle ja millä tavoin 

korvata omia tekojaan. Seurausten 

ja omien motiivien analysointi. 

Muille aiheutettujen vahinkojen inventointi. 

Anteeksi saaminen ja antaminen. Oman 

hyvinvoinnin paraneminen, kehityksen 

eteneminen ja apu raittiuteen. Toisten 

huomioon ottamisen positiivinen vaikutus 

omaan kehitykseen. 
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ASKEL ASKELEESSA KESKEISTÄ ASKELEEN LÄPIKÄYMISEN TULOS 

9. Hyvitimme henkilökohtaisesti näitä 

ihmisiä milloin vain mahdollista, 

ellemme näin tehdessämme 

vahingoittaneet heitä tai muita. 

Itsensä voittaminen ja voimien 

kerääminen, jotta voi pyytää 

anteeksi, hyvittää tekonsa ja kestää 

sen seurauksena osakseen 

saamansa negatiivisetkin reaktiot. 

Oman alkoholismin tunnustaminen 

muille ja rehellisyys. 

 

Hyvittäminen. Anteeksi pyytäminen ja 

omien tekojen hyvittäminen. 

10. Jatkoimme itsetutkiskeluamme ja 

kun olimme väärässä, myönsimme sen 

heti. 

Kyky myöntää olevansa väärässä. 

Toipumisprosessin jatkuvuuden 

turvaaminen kehittämällä erilaisia 

toimintatapoja, ajattelemalla ja 

tutkimalla itseään kriittisesti, jotta 

paluuta entiseen ei enää tapahdu. 

 

Päivittäinen itsetutkiskelu. Keinot ja tavat 

sen ymmärtämiseksi, että toipumisprosessi 

ei pääty koskaan. 

11. Pyrimme rukouksen ja mietiskelyn 

avulla kehittämään tietoista 

yhteyttämme Jumalaan, sellaisena kuin 

Hänet käsitimme, rukoillen ainoastaan 

tietoa Hänen tahdostaan meidän 

suhteemme ja voimaa sen 

toteuttamiseen. 

 

Ihmisenä kypsyminen, persoonan ja 

tunne-elämän kehittymisen myötä 

tapahtuva asenteiden ja 

hengellisyyden kehittyminen. 

Hengellinen kasvu. Jatkuva pyrkimys yhä 

syvempään hengelliseen kasvuun ja 

kehitykseen. 

12. Koettuamme hengellisen 

heräämisen näiden askelten tuloksena 

yritimme saattaa tämän sanoman 

alkoholisteille sekä toteuttaa näitä 

periaatteita kaikissa toimissamme.  

Oman vakauden ja kypsyyden 

saavuttaminen ja kokeminen 

tarpeeksi vahvana. 

Sanoman vieminen eteenpäin. Toisten 

alkoholistien auttaminen ja oman raittiuden 

vahvistuminen.  
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Liite 2 Taulukko 2. Perustietoja äitien taustoista 

Piirre Kielo Kaisla Lilja Jasmin Orvokki Kirsikka Kanerva Ruusu Yht. 

Nuoremman 

sukupolven äiti  

(35–40) 

        4 

Isoäiti (60–70)         4 

Alkoholi         8 

Myös muita päihteitä / 

toiminnallisia riippuvuuksia 

        3 

Raittiutta yli vuodesta 

muutamaan vuoteen 

        4 

Raittiutta 22–35 vuotta         4 

Raittiuden vaikutukset 

elämänlaatuun ja 

sosiaaliseen statukseen 

myönteiset 

        5 

Raittiuden vaikutukset 

elämänlaatuun 

myönteiset, sosiaalinen 

status korkea jo ennen 

raitistumista 

        3 

Myös omilla vanhemmilla / 

muilla lähisukulaisilla 

alkoholismia / muuta 

riippuvuutta 

        5 

Lapsuuden kokemuksia, 

joita pitänyt käsitellä 

toipumisprosessin aikana 

        6 

Lasten lukumäärä yht.          26 

Elää pysyvässä 

parisuhteessa lasten isän 

kanssa 

        4 

Yksinhuoltaja         2 

Yksinhuoltaja, uudessa 

parisuhteessa 

        1 

Elää yksin         1 

Lapsia useammalle 

miehelle 

        3 

Juovana aikana 

lastensuojeluasiakkuus 

        5 

Lasten huostaanottoja         3 

Myös omilla lapsilla 

päihderiippuvuutta 

        2 

Raittius AA:n avulla         2 

Ennen AA:ta apua 

haettu/saatu myös 

muualta 

        6 
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Liite 3 Aineistonpyyntökirje 

PYYDÄN TARINAASI ALKOHOLISTIÄITI! 

HEI! Nimeni on Tiina Törmä. Teen jatkotutkimusta Oulun yliopiston kasvatustie-

teiden tiedekunnassa. Haluaisitko osallistua tutkimukseen kirjoittamalla tarinaa 

elämästäsi? 

Haluaisin sinun kirjoittavan alkoholismistasi, juomisen hallinnan menettä-

misen kokemuksistasi ja äitiydestäsi. Haluan Sinun äänelläsi kuulla, miltä tun-

tuu elää naisena ja äitinä elämää, jossa alkoholi hallitsee, määrää, ”koukuttaa”, 

houkuttaa, inhottaa, vetää puoleensa ja työntää luotaan. Miten se kaikki on vaikut-

tanut Sinuun naisena ja äitinä, tunteisiisi ja ajatuksiisi, toimintaasi ja päätöksiisi 

vanhempana jne.?  

Jos siis: 

– olet valmis kirjoittamaan minulle NIMETTÖMÄNÄ (minä-muodossa) tai 

VAIN ETUNIMEÄSI (voi olla myös lempinimi / keksitty nimi) käyttäen ta-

rinaasi liittyen em. teemaan  

– olet valmis siihen, että tutkin tarinaasi ja analysoin sitä muiden tarinoiden 

rinnalla 

– olet valmis siihen, että mahdollisesti käytän tarinastasi tekstikatkelmia tutki-

muksessani, jos ne kuvaavat laajemmin useammissa tarinoissa esiin nousseita 

kokemuksia, asioita, teemoja (kaikista tarinoista tekstikatkelmia ei käytetä) 

– tekstikatkelmat valitaan aina kirjoittajan yksityisyydensuojaa ja tutki-

muksen eettisiä periaatteita kunnioitten  

– olet valmis siihen, että tutkimuksessa tehty tulkinta ei kohdistu varsinaisesti 

Sinun tarinaasi vaan pyrkii kaikkien tarinoiden analysoinnin kautta kuvaa-

maan ja ymmärtämään ilmiötä yleisemmin (tämä varmistaa myös em. yksi-

tyisyydensuojaa) 

– tämän vuoksi tutkimuksen tulkinnoissa ja johtopäätöksissä voi tulla esiin 

myös sellaista, jota juuri Sinun tarinasi ei ehkä ilmennä  

olisin hyvin kiitollinen jos tarttuisit kynään tai asettuisit tietokoneesi tai kirjoitus-

pöytäsi ääreen ja purkaisit tarinasi. Mieluiten ottaisin tarinat vastaan tekstinkäsit-

telyohjelmalla kirjoitettuna ja paperille tulostettuna. Voit kirjoittaa tarinasi myös 
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käsin, mutta tällöin pyydän kiinnittämään erityistä huomiota käsialaan. Tarinan 

pituus ei ole rajoitettu. Tärkeintä on, että itse tarina on tosi ja omakohtainen, 

vaikka tarinan kertojan nimi olisikin muutettu.  

Jos haluat lähettää tarinasi sähköpostitse liitetiedostona, muista tällöin, että säh-

köposti ei ole täysin anonyymi, eikä tietoturvallisuutta takaava tapa siirtää tietoa.  

Lähetä tarinasi minulle 16.01.2009 mennessä osoitteeseen: KTK / Tiina Törmä, 

PL 2000, 90014, Oulun yliopisto.  

Älä merkitse kuoreen lähettäjän tietoja.  

Jos sinulla on kysymyksiä liittyen tutkimukseen, voit olla minuun yhteydessä 

sähköpostitse. Sähköpostiosoitteeni on: tutkimus.torma@mail.suomi.net 

Kiitos! 

Miksi tutkin tätä aihetta? 

Työskenneltyäni 10 vuotta alkoholistien ja heidän läheistensä kanssa on juomisen 

hallinnan menetys ollut se kokemus, jonka jakamisen kautta alkoholistit ovat 

auttaneet minua ymmärtämään, mistä alkoholismissa syvimmiltään on kyse. Yhä 

edelleen yhteiskunnassamme alkoholismiin ja päihderiippuvuuteen sairastuminen 

on asia, joka herättää voimakkaita tunteita. Yksi keskeinen minua tätä aihetta 

tutkimaan ajanut motiivi on oman käytännön työni kautta vääräksi osoittautunut 

näkemys siitä, että alkoholismia sairautena ei oikeasti ole olemassa ja että jokai-

nen voi juomisensa halutessaan omin voimin, ilman apua pitää kohtuudessa tai 

lopettaa. Haluan omassa tutkimuksessani nostaa esiin alkoholismiin sairastuneen 

äidin kokemuksen. Näin voimme synnyttää keskustelua, löytää keinoja muuttaa 

ajattelutapojamme ja löytää uudenlaisia tapoja auttaa alkoholismiin sairastuneita 

naisia toipumaan sairaudestaan. Haluan ennen kaikkea havahduttaa yhteiskun-

taamme näkemään alkoholismin vakavana sairautena, johon sairastuneilla on ääni, 

tunteet, elämä ja kyky kertoa, mitä todella on elää alkoholistina ja alkoholistiäiti-

nä yhteiskunnassamme. Olen itse omakohtaisesti oppinut elämäntarinoiden kautta 

alkoholismista urani aikana korvaamattoman paljon. Kiitos siitä kuuluu niille 

alkoholistiäideille ja isille, jotka ovat kertoneet tarinaansa minulle! 

KERRO TUTKIMUKSESTA MUILLEKIN – VIE VIESTIÄ TUTUILLESI! 
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Liite 4 Taulukko 3. Äitiys ja äidin ja lapsen 
välinen suhde 

Kokemus 

epäonnistune

esta 

äitiydestä, 

negatiiviset 

tunteet 

Kaisla: Tämä häpeän pyhä kolmiyhtenäisyys täyttyy minussakin. Tänä päivänä tiedän, 

että en ole ainoa äiti, joka on juonut liikaa turruttaakseen tunteita, kestääkseen elämää ja 

sen vaikeuksia, helpottaakseen tuskaansa vaikka vain hetkeksi ... mutta oli sekin aika 

jolloin luulin olevani ainoa. … Krapula-aamut olivat hirveitä, painajaismaista 

epätodellisuutta. Joka kerta todellisuus löi vasten kasvoja. Syyllisyys ja häpeä edellisillan 

teoista tai tekemättä jättämisistä yhdistettynä fyysiseen pahaan oloon ja lasten 

vaatimuksiin nousta ylös, olivat usein ihan liikaa. … Hyvittelin lapsiani juomisestani todella 

paljon. Lunastin aina itselleni uuden luvan juoda lisää tai pyytelin anteeksi ostelemalla 

karkkia ja tavaroita, joita he halusivat, antamalla periksi asetetuista rajoista ja antamalla 

lasten määrätä elämisen tahdin. Ihan mitä vaan, että sain taas luvan sekoittaa pääni. Ja 

lapseni antoivat anteeksi kerta toisensa jälkeen. 

Rakkautta-

vihaa -suhde 

lapseen 

Kaisla: Voi vittu sitä vitutuksen määrää! Se oli jotakin ihan hirveää. Ja totta kai se oli sen 

lapsen vika tai niitten lasten vika. (myöntelyä) Että sinä sidot, te sidotte minut tänne, 

minulla ei ole elämää teidän takia! Että siirsi sen syyllisyyden kakaroille. Että kun te olette 

olemassa, niin minä en saa hulvata tuolla baarissa ja ...  

Koti piilottaa 

äidin 

juomisen 

Kielo: …yhteen aikaan …jollakin lailla minä olin humalassa joka päivä. Että välillä vetelin 

pilveä, välillä olin jossain lääkehumalassa ja välillä sitten otin kaljaa. Mutta kun minä olin 

kotona, niin minähän olin aika ok. Kun minä kuitenkin täällä lapsen kanssa. Että tämähän 

on oikeasti ihan hyvä vaikka itse siellä puolitiedottomana makaa päivällä jossain 

sängyssä. Mutta se, että miten saa itsensä uskomaan, että minä täällä hoidan hyvin nämä 

asiat...  

Äidin 

juomisen 

seuraukset 

lapsille 

Kirsikka: Minä olen kerran mokannut lapsen joulujuhlassa oikein todella pahasti. Että olin 

aivan ympäripäissäni … se oli hirveää tuommoiselle pienelle lapselle. Mutta nämä on 

tämmöisiä, joiden kanssa on pakko ollut elää … ja sitten nämä nyt on sataan kertaan 

puhuttu sekä miehen, että lasten kanssa silloin aikanaan, kun tuota ... omille vanhemmille 

riitti, riitti se, että tuota, minun isälle riitti se, että minä menin AA:han. Ja äiti tajusi samoin 

sen, että anteeksipyyntö oli se mitä tuota noin niin... Että itselleenhän se oli kaikista 

vaikein antaa anteeksi. Mutta kun eihän sitä siis niin kuin, eihän sitä voisi päivääkään olla 

selvin päin jos jäisi näihin tuota niin hillumaan. 

Muut äitien 

elämässä 

Jasmin: Minä koin väkivaltaa joka suhteessa, miellyttämisen halu laittoi sietämään, minä 

olin vasta 19v, kun kävelin keskellä yötä 3 km vuoden vanha lapseni sylissäni kotiini, kun 

lapsen isä heitti meidät ulos. Mies myös pakotti minut viemään hänet baariin ja lapsi piti 

jättää yksin kotiin, pelottelu oli aina sama, jos et tee näin niin kerron sossuun ja ne hakee 

lapsen sinulta pois, sillä minut saatiin ostamaan kaljaa, maksamaan laskuja, ja antamaan 

rahaa, olin nuori enkä uskaltanut laittaa vastaan, koska pelkäsin, toisessa suhteessa koin 

myös henkistä sekä fyysistä väkivaltaa ja kolmannessa suhteessa jouduin turvautumaan 

poliisiin ja ambulanssiin… 
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Liite 5 Taulukko 4. Toipuminen 

Ihminen kohtaa 

hämmentävät 

ongelmansa eli 

sairauden 

seuraukset 

alkavat näkyä 

Kirsikka: … minä yritin lopettaa ja minä olin hampaat irvessä 

käyttämättä alkoholia viisi kuukautta. Minä olin raskaana silloin 

ja sen takia minä ajattelin, että minä en polta enkä minä juo sinä 

aikana, kun minä olen raskaana. Ja tuota sitten minulle tuli 

keskenmenot ja sen jälkeen sitten minä rupesin juomaan ihan 

kunnolla ja join siihen mukamas suruun niin sitten kauheasti. 

Mutta minun onneksi näki, näki tämä minun veljen ex … näki 

minut ja tajusi niin kuin, mistä on kysymys minun kohdalla 

varmaankin Ja sanoi, että joo että kun sinä olet noin 

tuommoinen noin ahdistunut ja muuta, että hän tietäisi 

semmoisen paikan, mikä sopisi sinulle hyvin ja. Se osasi niin 

kuin koukata minut sillä lailla oikealla tavalla, ettei ruvennut 

puhumaan mistään alkoholismista... hän sitten ehdotti tällaista 

kuntoutusklinikkaa. Ja hän järjesti kaikki ne minun paperit … ja 

niin minä menin (muistellen), niin menin sitten sinne. Minä olin 

silloin vuoden juonut päivittäin vissiin. 

 

  

Itsensä tutkiminen 

alkaa – peiliin 

katsominen 

Orvokki: Ja tuota minä menin, minä kävin kaikki mahdolliset 

lääkärit ja kaikki, urheilulääkärit ja ihan kaikki näin ja vikoja ei 

löytynyt ennen kuin sitten viimeisenä oli, että minun maksa 

huusi. Ja sitä kautta lähdettiin sitten että. … Minulla oli kielto 

koko ajan päällä ... joo. Aina jos jotain kysyttiin, niin minä en 

puhunut itsestäni. Se oli, on kaikkein pahin semmoinen ... minä 

olin mennyt jo niin sillä tavalla pitkälle ja sitten kun ruvettiin 

tutkimaan sitä, että mistä tämä johtuu, niin kauhean pitkälle 

pääsee siinä, että kieltää kaiken.  

Yhdistyy seuraavan 

kanssa vaiheeksi, 

jossa syitä ja 

seurauksia tutkitaan 

ja arvioidaan 

kriittisesti 
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Kriittinen oletusten 

arviointi 

Kirsikka: …kun itsellään on odotukset itseä kohtaan. Ihan 

selvästihän minä olin niin kuin tehnyt jonkun semmoisen 

ihannekuvan, että minkälainen minun kuuluu olla. Mutta kun 

minähän en täyttänyt sitä ollenkaan. Sitten minä niin kuin yritin 

elää sen mukaan mikä minun kuuluu olla, mutta kun minä en 

ollut semmoinen, niin eihän se nyt niin kuin mitenkään. Vaikka 

sitä nyt yrittää esittää sitä tyyppiä, kuinka, niin se ei oikein. … 

Mutta tämän kuntoutusklinikan ohjelmaan kuului siis tuo 12 

askeleen soveltaminen ja tuota noin siellä tehdään sitä ohjelmaa 

sillä tavalla, että ensimmäisestä viidenteen tehdään siellä 

sisällä. Ja tuota noin niin näinhän minä tein sitten. Ja se nyt oli 

sitten tuota tietysti sellaista mitä nyt sitten sen hetken kyvyillä 

pystyi tekemään. Oli se kuitenkin aika hurjaa, siinä mitä siinä 28 

päivää, kun oltiin niin kuin samanlaisten ihmisten kanssa… se 

oli aika, aika hurjaa, hurjaa touhua. Ja minä kyllä, minä kyllä 

ostin (naurahtaen) tämän, minä kyllä ostin tämän ohjelman. 

Että, minä niin kuin tajusin jotenkin, jotenkin se niin kuin se 

(hakee sanoja) se tietoisuus siitä, että ensinnäkin, että minä 

olen niin kuin sairas. Sitten siellä oli semmoisia hyviä 

määritelmiä, mitä ne käytti, sellaisia niin kuin, että puhuttiin 

sielusairaudesta, joka kuulosti minun mielestä niin kuin tosi 

hyvältä. 

 

 

Yhteyden 

tunnistaminen 

oman 

tyytymättömyyden 

ja 

muutosprosessin 

välillä – kiellon 

murtumisen vaihe 

Ruusu: Prosessi … ainakin minä voisin sanoa niin kuin omalta 

kohdalta sen, että siinä vaaditaan semmoinen niin sanottu 

sydämen murtuminen. Minä en osaa sitä selittää sen paremmin, 

mutta se on semmoinen … vihonviimeinen tunne, että nyt, nyt ei 

enää niin kuin. Minä en enää pysty, minä en enää jaksa. Että 

nyt, nyt minä todellakin tarvin niin kuin apua. Ja, ja … että 

ymmärtää niin kuin sillä hetkellä, että nyt minä olen todella, minä 

olen todella alkoholisti ja avun tarpeessa oleva. Että, että se on 

semmoinen niin oikein perustavaa laatua oleva kokemus 

jotenkin. Että … kyllä sen nyt jokainen alkoholisti tarvitsisi mutta 

kaikille se ei niin kuin osu kohdalleen. Mutta minulla se oli niin 

kuin pohjana, pohjana sille, että minä lähdin siitä sitten 

toipumaan. 
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Vaihtoehtojen 

tarkastelu 

suhteessa uusiin 

rooleihin, 

suhteisiin ja 

toimintatapoihin 

Kanerva: … hyvin alemmuudentuntoinen ihminen olin raittiina. 

Herkästi loukkaantuva ja lapsenmielinen. Ja tuota parisuhteessa 

se oli opeteltava uudestaan ja tuota tämmöistä kaikkea niin kuin 

totuttelemista yhteiskuntaan, elämään oli ja sitten semmoinen, 

että niin kuin häpesi hirveästi ihmisiä. Jos raittiiden ihmisten 

luokse meni kylään, niin se oli hyvin häpeällistä, että häpesi niin 

paljon itseänsä, että kuulunko minä nyt tänne ja täällä on niin 

hienoa ja puhdasta. Ei tämä ole minun paikka. Ja 

alemmuudentunne valtava ennen kuin siihen sitten sai sitä 

itsevarmuutta ja itseluottamusta raittiuden myötä. ... ja kovat 

tuota kun kaksi alkoholistia, kun siinä toinen oli ollut vuoden 

raittiina ja toinen raitistumassa siinä oli niitä kaikennäköistä siinä 

yritti. Sitä oli niin, niin ihmeellisiä tekoja siinä, että kerran minä 

sanoin, että tuota se oli niin kuin se pääriepu se oli ihan 

sekaisin. … Piti. Kaikki. Alusta. Niin, ihan kaikki piti alusta 

opetella. … Että minä en yhteiskunnan asioista keittiöasioihin 

minä en mistään tiennyt mitään. 

 

Yhdistyy seuraavan 

kanssa vaiheeksi, 

jossa ajatus 

raittiudesta alkaa 

kypsyä 

Suunnitelma 

toiminnan 

uudelleen 

suuntaamiseksi 

Kirsikka: Heti kun tajusi, että minä en olekaan hei hullu, minä 

olenkin alkoholisti ja tätä voi hoitaa, niin se oli minun mielestä 

niin suuri helpotus, että tyhmähän minä olisin ollut jos minä en 

olisi hoitanut. Että silloin kun minä pääsin kuntoutuspaikasta, 

niin se oli lauantaipäivä. Ja sunnuntai oli ensimmäinen AA-

kokous. Ja siitä eteenpäin kaksi vuotta minä kävin joka ikinen 

päivä AA-kokouksissa. Että minulle tuli hirveän hyvä ja kestävä 

niin kuin tämä pohja sille, tälle ohjelmalle. … Ensimmäinen 

(vuosi) oli niin kuin sellaista matalalentoa, vai miksikä sitä 

sanotaan, onko se matalalentoa kun on melkein ilmassa, mutta 

ei ihan (naurua)? …Vaikka minä puhuin kaikki asiat kaikkien 

ihmisten kanssa ja pyysin anteeksi töppöilyitäni ja tein tätä, näitä 

tämmöisiä hyvitysaskeleita kauheasti, mutta tuota ... kävin jopa 

siinä lähiökapakassa ja portsari sanoi, että nyt on Kirsikka 

lopullisesti seonnut. Kun minä menin sinne (naurua) 

kovaäänisesti sanomaan, että sinne niin, siellä on kokous 

(kopautus pöytään), alkoholisteja olette kuitenkin kaikki 

(nauraa). Se oli ihan kauhuissaan. Mutta minä olin niin intoa 

täynnä, että minä suunnilleen ukoille bussipysäkilläkin olin 

viemässä sanomaa, että... Se oli ihan, mutta se oli upeata 

aikaa, siis kertakaikkiaan upeata… 
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Tiedon ja taitojen 

hankinta, jotta 

suunnitelma voi 

toteutua – tietoa 

hankitaan, 

käsitellään ja 

omaksutaan 

Orvokki: Ja minä (huokaus) minä kävin paljon ryhmissä. Minä 

kävin, kun minulle oli ennen oli aina, että lapset on minun 

tärkein. Niin ne oli tärkeitä, mutta minä en enää käynyt niiden 

harjoituksissa niin paljon … Minä kävin ryhmissä, minä käytin 

ihmisiä. Se oli niin ... lääkkeistä vieroittuminen se oli ihan 

hirveätä. Minä käytin jääpusseja, minä käytin hirveästi 

tuommoisia geelipusseja ja tämmöisiä pakastimessa olevia 

urheilupusseja. … Se oli hirvittävän raskas. Se oli raskas 

(toipumisen ensimmäinen vuosi) … se oli ...(hakee sanoja)... se 

oli hirvittävä. Minulla oli joka puolella niitä jääpusseja ja kaikkea. 

Että en tiedä mistä se, on jaksanut taistella sitä sitten ... jostain 

se voima on tullut. … Ei, sillain (ei ollut retkahdusvaaraa tai 

himoa lähteä juomaan/käyttää lääkkeitä), että minulla oli niin 

kauhean paha ... vierotusoire, vielä niin pitkään, että minulla oli 

niin kauhean paha olla tässä minun kropassani, että se niin kuin 

rauhoitti tätä minun koko ... koska minä tiesin sen, että minulla 

ei ole vaihtoehtoja. … että koska siinä alkuvaiheessa niin kuin 

kropasta rupeaa lähtemään. Minä en tuntenut hyvänolon 

tunnetta aamuisin, kun toiset sanoo, että kun aamullakin ... En 

minä tuntenut. … Minä jouduin työstämään itseni kanssa ja 

rukoilemaan paljon ja kaikkea, että minä lähdin töihin. Liikunta 

nyt on ollut hirvittävän suuri muoto minulle aina. Mutta se, että ... 

kyllä minä olen joutunut tekemään raittiuden eteen, taikka 

saanut tehdä tai miten se nyt on ... kaikki, kaikki tehnyt mitä on 

pystynyt.… 

Yhdistyy seuraavan 

kanssa vaiheeksi, 

jossa raittiin elämän 

opettelu ja itsensä 

jatkuva hoitaminen 

nousevat 

keskeiseen 

asemaan 

Tilapäinen uusien 

roolien kokeilu 

Kirsikka: Vaikka minä olen sitten täällä AA:ssa kyllä oppinut 

sen, että tuota, että asiat rupeaa kyllä joskus menemään, kun 

sinä niin kuin käyttäydyt ikään kuin, että niin siis kun aika 

lapsenmielinen ja tyhmähän ja hölmö minä olen vieläkin. Mutta 

kun minä käyttäydyn tuolla normaalielämässä niin kuin ikään 

kuin aikuinen ihminen, niin se menee kyllä läpi ja minä itsekin 

uskon siihen vähitellen (nauraa). … Mutta että se, että ne 

vaatimukset itseänsä kohtaan on ollut niin kohtuuttomia. Ja ei 

ole ollut minkäänlaista itsetuntemusta, siis todellista 

itsetuntemusta. On niin kuin ajatellut vain, että kun minä haluan 

olla tätä niin minä olen tätä. Mutta kun minä en ole semmoinen. 

Kun minä olen määrätynlainen ihminen ja minulle sopii 

määrätynlaiset asiat. Ja minun on valitettavasti täytynyt kaikki 

ne löytää ihan kokemuksen kautta. Että, että ei kaikkea tarvi 

tehdä luojan kiitos, kun on näitä toisia, joita on, joitten kanssa 

voi vaihtaa kokemusta ja on kuullut että ne on toimineet näin, 

niin tajuaa, että ai joo, tuo ei kyllä joo, noin se kyllä minullakin 

menee, että ei minun kannata sitten varmaan tehdä tuota. 
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Uusissa rooleissa 

ja suhteissa 

toimimiseen 

vaadittavan 

pätevyyden ja 

itseluottamuksen 

rakentaminen – 

entisen 

kohtaaminen 

raittiina, toipuvana 

Kanerva: Se merkitsee paljon. Tuota. Minulla on koti. Minulla on 

leipää pöydässä ja lämmintä. Minulla ei ole krapulatiloja. En ole 

ihmisten halveksittavana ja. Se merkitsee niin paljon että se 

yleensä merkitsee kaikkea minulle tämä raittius. Minä olin 

ihmisten potkittavana tuolla ja haukuttavana että minä en muuta 

nimeä kuullut, vaikka minä alkoholisti olin, niin ei muuta kuin 

huorasta puhuttiin, vain että huora, huora menee tuolla. Tänä 

päivänä minua ei ole nimitellyt kukaan raittiina ollessa huoraksi 

eikä. Ja kaikkein lämmin ... koti on kaikkein niin kuin parasta 

minulle. Minulla on koti mihin tulla. Minulla ei ollut kotia, minä 

nukuin missä sattuu ja toisten kämpissä ja nyt on saanut sitten 

nukkua omassa kodissa 35 vuotta. Saanut avaimilla oman oven 

aukaista ja tulla sisään. Sitten on pikkuisen saanut 

matkustellakin, jonkun verran ja nähdä elämää ja ... On saanut 

lapset, kaksi lasta kasvattaa, vaikka toisen kanssa tuntuu että 

epäonnistui, mutta kuitenkin sain nauttia siitä, että sain kaksi 

lasta ja niiden kanssa sain elää ja olla ja hoivata niitä. Ja tuota 

olen yrittänyt tässä sitten sivussa niin kuin auttaa muitakin vielä 

sitten ketkä tuota, ketkä... Ja se on vielä kaikkein paras sitten, 

ettei sitä viinaryyppyä tarvi enää ottaa. … Koska se 

anteeksianto on kaikkein paras, koska vihassa on paha elää. 

Kyllä sieltä, kyllä minä raittiuden alkuaikoina olin katkera ja 

vihainen olin yhteiskunnalle siitä, että kun ei kukaan minua 

yrittänyt auttaa. Ei kukaan. Äidillä ei voimat riittäneet, eikä 

keinoja ollut äidillä. Eikä minulla ollut itselläni keinoja siitä 

millään tavalla selviytyä tuota niin. Mistään en saanut apua 

muuta kuin päähän potkimisella. Joka puolella. 

Yhdistyy seuraavan 

kanssa vaiheeksi, 

jossa trans-

formatiivinen, 

kokonaisvaltainen 

muutos suhteessa 

elämään ja raittius 

saavutetaan 
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Uudelleen 

integroituminen 

omaan elämään 

uuden 

perspektiivin 

sanelemien 

ehtojen pohjalta 

Ruusu: Että paneutumaan siihen, että kuka minä olen ja miksi. 

Mitä, mitä minä olen niin kuin saanut aikaiseksi tai ollut 

saamatta aikaiseksi. Ja miettimään niin kuin omia motiiveja ja 

aina niin kuin miksi, miksi, miksi? Ja selvittämään pikku hiljaa, 

että minä luulisin, että minä tänä päivänä kyllä tiedän noin 

suurin piirtein, kuka minä olen. … Minä koen sen, että minä olen 

kasvanut ihmisenä ja eheytynyt. Ja … tavallaan niin kuin … 

löytänyt oman paikkani tässä yhteiskunnassa ja oppinut mikä on 

nöyryys, kiitollisuus. Ne on hyvin suuresta niin kuin avusta … ja 

sitten se yksi semmoinen kanssa hyvin tärkeä on semmoinen 

myönteisen ajattelun voima, että herää aamulla ja vettä sataa 

kuin aisaa niin ”ai mutta tuo tekee kauhean hyvää luonnolle” sen 

sijaan että ”voi perkele taas sataa” (ääntään vihaiseksi 

muuttaen). … Että kääntää sen kakun vähän niin kuin toisin päin 

ja näkee niin kuin ne hyvät puolet tai ainakin naurettavat jos ei 

muuta (nauraen). Ja senkin minä olen oppinut … nauramaan 

itselleni. Siihen minä en kyllä uskaltanut aikaisemmin. … Kiva 

jos ihmiset nauraa. Ja sitten minä nauran itselleni todella. Se on 

hyvin helpottavaa. Että minä en ole hyvinkään tärkeä enkä 

törkeä (nauraa). Enkä mitään muutakaan. Ja sitten se, että saa 

niin kuin kuvainnollisesti tyhjennettyä ne kaapit kaiken maailman 

hemmetin luurangoista, mitä minullakin oli siellä. Kaiken 

maailman turhat luurangot. Että koen tänä päivänä, että siitä 

saattaa jopa olla jollekin apua, että on laittanut nämä luurangot 

tänne näkyviin. Että se on vähän niin kuin semmoinen 

työkalupakki. Että laittaa ne näkyviin, niin joku voi tarvita juuri 

tuommoisen … Minä olin kyllä yli viisikymmentä (naurahtaen) 

kun minulle tapahtui tämmöinen omavoimaisuuden 

menettäminen. Se on kyllä kannattanut kyllä tuhatkertaisesti, 

että ottaa se, että apua vastaan ja uskaltaa kysyä … oikeassa 

olemisen pakkomielle, niin siitäkin minä olen päässyt. Siis se oli 

kamalaa kun minun piti tietää kaikista asioista jotain. Tänään 

minä voin sanoa, että kuule, en minä vaan tiedä. 
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