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Englantilainen pubi on käsite. 
Yhtä tunnettu kuin ranskalainen 
kahvila tai irlantilainen kaimansa. 
Tuoreessa teoksessaan The Local 
paikallisiin perehtynyt historioit-
sija Paul Jennings käy läpi englan-
tilaisten anniskelupaikkojen his-
toriaa 1550-luvulta nykypäivään.

Juomien tarjoilu on Englannis-
sa ollut säädeltyä toimintaa vuo-
desta 1552 lähtien. Tuolloin an-
niskelupaikat jaoteltiin kolmeen 
ryhmään: majataloihin, taver-
noihin ja oluthuoneisiin. Käsite 
pub (public house) alkoi kehittyä 
1600-luvun jälkipuoliskolla.

Pub ei ollut yksiselitteises-
ti oluthuone. Se oli paikalli-
nen, jonka ympärille muodossa 
tai toisessa liittyi valtion toimi-
joita, esimerkiksi majatalo, jos-
sa armeija syötti ja juotti mie-
hensä ja hevosensa. Eniten pu-
bin syntyyn vaikuttivat kuiten-
kin vaalit. 1670-luvulta tiede-
tään joidenkin ehdokkaiden an-
taneen potentiaalisten äänestäji-
ensä nauttia niin sanotusta avoi-
mesta piikistä. 1700-luvun ku-
luessa public house vakiintui.

Säätelystä huolimatta annis-
kelupaikkoja Englannissa on ai-
na ollut paljon, todella paljon. 
Vuonna 1808 asetuksella säädet-
tiin kaljanmyynti erityisen luvan 
vaativaksi. Vuonna 1829 maas-
sa oli yli 50 000 tuollaista lupaa 
eli yksi pubi jokaista 276:ta asu-
kasta kohden. Vuonna 1871 vas-
taava luku oli 201. Suurempia-
kin lukuja on esitetty, esimerkik-
si Sidney ja Beatrice Webbin so-
siaalipoliittisissa tutkimuksissa. 
Jenningsin mukaan ei ole kui-
tenkaan kyse tarkoitushakui-
suudesta, vaan otantatutkimuk-
sen tuottamasta virheestä.

1800-luvulla kaupunkien vä-
ki istui iltansa pubeissa. Eivät-
kä pelkästään miehet, vaan koko 
perhe. Eräiden ovensuuseuran-
tojen mukaan Lontoossa vuon-
na 1837 asiakkaista 40 prosent-
tia oli naisia ja seitsemän lapsia. 
Eipä siis ihme, että 1830-luvulta 
lähtien alkoi voimakkaasti yleis-
tyä naisille suunnattu Gin pala-
ce, josta sata vuotta myöhem-
min tuli ”tyyppinen pub” vaikka 
syntyaikoina sitä pidettiin pubi-
kulttuurin tuhona. Maaseudulla 
hyvämaineisen naisen ei sopinut 
tulla pubiin kuin vasta 1930-lu-
vulla, ja silloinkin aviomiehensä 
kanssa. Tiskin toisella puolen oli 
tarjoilijoina miehiä ja naisia suu-
rin piirtein yhtä paljon.

Viktoriaanisena aikana tavalli-
set englantilaiset istuivat pubeis-
sa. Paikallinen oli kaupunkilais-
ten olohuone, ja vuoteen 1872 
asti myös makuuhuone. Kah-
den tuopin hinnasta pariskun-
nat saattoivat poiketa takahuo-
neessa hoitamassa intiimimpiä 
tarpeitaan.

Jennings ei puutu siihen, mik-
si työväki istui pubeissa. Joka ta-
pauksessa edvardiaanisena aika-
na 1900-luvun ensimmäisellä 
vuosikymmenellä pubit olivat 
leimallisesti työläisten kokoon-
tumispaikkoja. Alkoholin kulu-
tusluvuista olen nähnyt suurem-
piakin lukuja, mutta Jenning-
sin esittämätkin ovat huikeita: 
1913 olutta kulutettiin 126,4 
litraa per pää ja siihen vielä 3,2 
litraa teräviä päälle. Suurkulut-
tajien ja lasten osuuden pois las-
kien Jennings arvioi, että taval-
linen englantilainen joi 11–12 
tuoppia viikossa.

Suurimmat muutokset eng-

lantilaisen pubin historiassa ta-
pahtuivat ensimmäisen maail-
mansodan aikana. Sodan alussa 
toteutettiin monet muun muas-
sa Webbien ajamat alkoholipo-
liittiset uudistukset. Pubien au-
kioloaikoja rajattiin dramaat-
tisesti, tarjottavan oluen hinta 
kaksinkertaistettiin ja sen vah-
vuutta alennettiin. Anniskelu-
paikkojen ulkomainonta kiel-
lettiin ja samat säännöt saatet-
tiin koskemaan myös yläluokan 
herrasmiesten suosimia klubeja. 
Englantilaisen pubin iltapäivän 
kiinnioloaika syntyi tuolloin.

Alkoholipoliittisesti ajatellen 
uudistus oli onnistunut. Vuon-
na 1918 oluen menekki oli enää 
46 litraa per pää ja teräviäkään 
ei juotu kuin 1,5 litraa. Juoppo-
pidätysten määrä laski vuoden 
1913 50:stä kymmentätuhatta 
asukasta kohden kahdeksaan. Ja 
muutos oli pysyvä: rauhan pa-
lattua kulutus ei noussut entisel-
leen. 1930-luvulla olutta kului 
59 ja 1950-luvulla 54 litraa per 
pää. Yleisten asuinolosuhteiden 
kohentuessa maailmansotien vä-
lisenä aikana paikallisten määrä 
alkoi laskea. Jennings kertoo pa-
hiten slummiutuneiden asuin-
alueiden uudistamisen yhtey-
dessä pubien määrän laskeneen 
jopa viidestä aikaisemmasta yh-
teen uuteen.

Pubien määrä onkin ollut 
1910-luvulta lähtien jatkuvas-
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sa laskussa. 1970-luvulla alettiin 
jopa puhua pubien kuolemasta. 
Vuonna 1971 paikallisia oli kui-
tenkin yksi jokaista kahdeksaa-
sataa englantilaista kohden. Jen-
ningskin kantaa huolta tämän 
yhteisöllisyyden muodon puo-
lesta, vuonna 2006 pubeja oli 
enää yksi tuhatta englantilaista 
kohden. ”Pubilla on nykyisin”, 
päättää Jennings teoksensa, ”pie-
nempi rooli kuin koskaan aikai-

semmin.” Vuonna 1988 pubien 
sallittiin olla auki myös iltapäi-
vällä ja vuonna 2003 450-vuo-
tinen sääntely kumottiin koko-
naan.

Kun ensimmäisen maailman-
sodan aikaan pubissa istuminen 
oli pahe, siitä tuli toisen maail-
mansodan aikaan kotirintaman 
kestävyyttä kuvastava hyve. Pu-
bien sisustusta ja atmosfääriä tar-
kastellessaan Jennings havaitsee-

kin, että kaikkina aikoina kes-
keinen paikallisen rooli on ollut 
olla muistutus siitä, miten asiat 
eilen tuntuivat olleen paremmin 
ja helpommin hallittavissa. Hai-
kailuun sopii pubien historiakin 
lopettaa, nykyisin huolta ihmis-
ten juomisesta kannetaan toisin, 
ei enää vain anniskeluaikoja ja 
-paikkoja tarkkaillen.

Sairaanhoitajan työ nähdään 
kutsumustyönä, mutta vapaaeh-
toistyön paitaan sitä ei saa pu-
kea, vaikka siltä kiinnostus alaa 
kohtaan tuntuukin. Potilait-
ten ja omaisten paine sekä sai-
raaloiden byrokratia ja hierarkia 
ovat synnyttäneet tilanteen, jos-
sa hoitajien syyllisyydentunnet-
ta on käytetty häikäilemättä hy-
väksi. Sairaanhoitajien työolot 
ovat työmarkkinoiden ja kun-
nallispolitiikan marginaalia.

Julkishallinnon liike-elämäl-
tä omima ”uususkonto”, New 
Public Management, on tuonut 
vähenevien valkotakkien tilalle 
harmaapukuisia ”hallintoheik-
kejä”, erilaisia konsultteja tai 
ekonomisteja. Heidän puhun-
nastaan ja ajattelustaan on kar-
sittu se, mitä kutsumme sosiaa-
liseksi tai inhimilliseksi. Ne ovat 
kääntyneet euroiksi: on sääs-
tettävä, leikattava, kuohittava. 
Säästöä on se, että liian pienel-
lä hoitajamäärällä hoidetaan lii-
an suuria potilasmääriä.

Päätöksentekijöiden arvojär-
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jestys ilmenee pienessä tuokios-
sa, jonka Kaarina Davies vilaut-
taa. Hän katselee ikkunasta, mi-
ten parinkymmenen neliön ruu-
supenkkiä hoitelee kolme nais-
ta. Hetken päästä paikalle tu-
lee autonkuljettaja ja pari muu-
ta päällepäsmäriä katsomaan, jo-
ko kuihtuneita varsia voisi kipa-
ta autoon. Samaan aikaan hänen 
osastollaan hoidetaan kuuden 
henkilön voimin kolmeakym-
mentäkuutta huonokuntoista ja 
ruusujakin piikikkäämpää poti-
lasta. Moraali, joka ilmenee te-
koina toisia ihmisiä kohtaan, on 
vammautunut onnettomuudes-
sa, jota kutsumme elämäksi. 

Raskaitten ihmisten nostois-
ta hoitaja ei saa raavaan miehi-
sen työn lisää. Eikä oksennusten 
ja muiden jätteiden korjaami-
sesta tule palkkioita, joita talk-
karit tai huoltoyhtiön siivoojat 
saavat lattioita humalaisten jäl-
jiltä putsatessaan. Mutta pahin 
taakka on kiire. Työtä ei mää-
ritä se, mitä pitäisi tehdä, vaan 
se, mitä ehditään tekemään. Po-

tilas ei pääse suihkuun, harjoit-
telijaa ei ehditä ohjata eikä vaih-
tuvia sijaisia ohjeistaa. Vanhuk-
sia ei ehditä kuunnella, ja niin-
pä he keksivät uusia vaivoja saa-
dakseen edes hiukan huomiota. 
Hoitovirheiden ja ”läheltä pi-
ti” -tilanteiden uhka on kiirees-
sä aina läsnä. Hoitajilla ei ole ai-
kaa edes keskustella keskenään 
ja purkaa näin tilanteita. Sem-
minkin kun hoitajat tekevät pal-
jon muitakin töitä pyykinpesus-
ta siivoukseen, joihin ei nyt vält-
tämättä tällaista koulutusta tar-
vittaisi. Se on tuhlaamista. Mut-
ta vanha kamreeritotuus sanoo, 
että on säästettävä, maksoi mitä 
maksoi. Ja maksamaanhan se on 
tullut. Ja tulee.


