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Yritän tässä artikkelissa hahmottaa "yhteis-
kunnallisen alkoholikysymyksen" syntyä Suo-
messa. Tutkimuksen kohteena on luonnollisesti
lB00-luvun jälkipuolisko. Tätä ajanjaksoa
sävyttää voimakkaasti vuonna 1866 voimaan
tullut paloviinan kotipolton kielto. Kun kutsun
kotipolton kiellon jälkeisiä vuosikymmeniä
modernin alkoholikysymyksen - tai yhteis-
kunnallisen alkoholikysymyksen - syntymisen
kaudeksi, ovat mielessäni päällimmäisinä seu-
raavat tapahtumat. Ensinnäkin talonpoikien
dominoima paloviinan kotipoltto kiellettiin ja
alkoholin valmistus muuttui pääosin tehdas-
teollisuudeksi. Tämä lainsäädännöllinen muu-
tos oli tärkeä maanomistajille, teollisuuden ja
kaupan harjoittajille, valtiolle ja kuluttajille.
Valtion rooli muutoksen aikaansaamisessa oli
keskeinen. Toiseksi tänä ajankohtana syntyivät
edellytykset nykyaikaiseen alkoholipoliittiseen
keskusteluun. Valtiopäivätoiminta oli jälleen
herännyt henkiin l860-luvun alussa, sanoma-
lehdistö monipuolistui ja laajeni ja vapaa
kansalaistoiminta alkoi saada sijaa (vrt. Ste-
nius l9B7). Keskustelu alkoholipolitiikasta ei
ollut enää välttämättä pelkästään ylhäältä
alaspäin suunnattua raittiusvalistusta. Kolmas
tämän aikakauden moderni piirre liittyy
raittiusliikkeeseen, joka siirtyi - Suomessa
tosin vasta l880-luvulla absoluuttisen
raittiuden kannalle.

Yhteiskunnallisen alkoholikysymyksen syn-
tyminen on joskus tiivistetty tapahtumaksi,
jossa "moderni työväenluokka kohtaa palovii-
nan" (Virtanen 1982, Bl). Nykyaikaisen alko-
holikysymyksen nousun on nähty olleen sidok-
sissa teollisen kapitalismin läpimurtoon (Mä-
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kelä l98l, 322). Sosiaalihistoriallisissa tutki-
muksissa on kuvattu, miten proletariaatin
muuttaminen kaupunkien vapaampiin oloihin
synnytti aivan uusia ongelmia. Vanhan tapa-
kulttuurin kahleet murtuivat, kun työmiehet
eivät enää syöneetkään isännän kanssa sa-
massa pöydässä eivätkä asustaneet samassa
pihapiirissä työnantajansa kanssa (vrt. Waris
1973, 213-2lB tai Sulkunen 1986,276-277).

Otan tässä tarkastelussa aivan toisen näkö-
kulman Suomen teollistumisen alkuvaiheen
keskeisiin vuosikymmeniin. Alkoholikysymyk-
sen kehityksen kannalta juuri maaseutu on
kiinnostava alue. Tämä ei liity pelkästään
siihen, että väestön pääosa - vuonna 1880
vielä yli 90 7o väestöstä - asui maaseudulla.
Tärkeätä on myös se, että alkoholin tuotan-
nossa tapahtuneet suuret muutokset koskivat
myös maaseutua, olivathan maanomistajat
aiemmin tuottaneet lähes kaiken alkoholin
maassa. Haluan siis kysyä, katse maaseudulle
tähdättynä, löytyisikö yhteiskunnallisen alko-
holikysymyksen syntytilanteessa uusia sub-
jekteja.

L OU N AIS.SUO ME N MAALAISKU NTIEN
1ÄnlnsrrssÄÄt'twör

Maaseudun taloudellinen ja sosiaalinen
elämä oli 1860- ja l87O-luvulla voimakkaassa
muutostilassa. Paloviinan kotipolton kielto ei
ollut ainoa suuri uudistus, joka tänä ajankoh-
tana kosketti maaseutuväestöä. Samaan aikaan
toteutettiin myös kunnallislain uudistus maa-
laiskunnissa (1865) ja säädettiin uusi kirkkolaki
(tuli voimaan 1869). Nämä molemmat reformit
lisäsivät maataomistavien talonpoikien vaiku-
tusvaltaa ja vastuuta paikallisyhteisöissä. Edel-
leen lB60-luvun tärkeisiin muutoksiin kuuluvat
elinkeinoelämän vapautuminen - maaseudun
vähittäiskauppa oli vapautettu jo vuonna 1859

- ja kansakoulujen rakentamisen ripeytymi-
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nen. Kaiken tämän muutoksen keskellä koettiin
vielä l860-luvun lopulla vaikeat nälkävuodet.

Edellä kuvatun muutoksen taustaa vasten
haluan kertoa Turun ja Porin läänin maalais-
kunnissa lB70- ja l880Juvulla säädetyistä
kunnallisista järjestyssäännöistä. Uuden kun-
nallislain noj alla näitä j ärj estyssääntöj ä säädet-
tiin kautta maan. Turun ja Porin läänin
kunnallisista j ärjestyssäännöistä koottiin viran-
omaisten toimesta vuonna lB90 laaja aineisto,
joka mahdollistaa yksityiskohtaisemman tar-
kastelun. Lääninhallitukseen kerättiin tuona
vuonna kaikki yleisen järjestyksen ylläpitämi-
seen liittyvät kunnalliset järjestyssäännöt pai-
kallisilta nimismiehiltä. Useimmat nimismie-
het tulkitsivat käskyn laajasti. Siksi olen
aineistosta karsinut pois kansakoulujen, säästö-
pankkien, lainarahastojen, maamiesseurojen
jne. säännöt ja keskittynyt tässä yhteydessä
tarkastelemaan vain sellaisia kunnallisia pää-
töksiä, jotka nykyajan näkökulmasta liittyivät
yleisen järjestyksen ylläpitämiseen.

Tarkasteltava aineisto käsittää kaikkiaan 75
eri päätöstä yleisen j ärjestyksen ylläpitämisestä
yli 40 maalaiskunnassa Turun ja Porin
läänissä. Huomattavan osan näistä päätöksistä
käsittävät kuitenkin läänin kuvernöörin aloit-
teesta vuonna 1869 tehdyt säännöt paloviinan
salapolttoa ja salakauppaa vastaan. Näitä
ylhäältä ohjattuja päätöksiä osui aineistoon
kaikkiaan 13, ja toisesta yhteydestä tiedetään,
että niitä tehtiin vuonna 1869 peräti 54:ssä
tämän läänin kunnassa (Tuominen 1950, 278).
Suljen myös nämä kuvernöörinjohdolla tehdyt
päätökset varsinaisen tarkastelun ulkopuolelle.
Siten varsinaisia kunnallisia päätöksiä jää
aineistoon 62 kaikkiaan 36 maalaiskunnasta
(vrt. liite).

Paikalliset yleistä järjestystä koskevat järjes-
tyssäännöt eivät toki olleet lB60-luvulla uutuus.
Vastaavia sääntöjä oli pitäjissä laadittu vuoden
1742 kyläjärjestysohjeen perusteella. Samoin
monissa seurakunnissa oli järjestyssääntöjä
laadittu vuoden 1680 kirkkolain nojalla (ks.
esim. Sarmela 1969, 222-223). Vuoden 1742

kyläjärjestysotrjeeseen perustuvia kyläjärjes-
tyksiä tunnetaan suomenkieliseltä maaseudulta
tällä hetkellä kaikkiaan 48. Pääosa näistä koski
Pohjois-Suomea, Vaasan ja Oulun läänejä, ja
Etelä-Suomessa vastaavat kyläjärjestykset oli-
vat paljon harvinaisempia (Kallio 1982, 33-
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35). Etelä-Pohjanmaan suomenkielisen maa-
seudun kyläjärjestyksiä tutkinut Reino Kallio
on tehnyt kiinnostavan havainnon säädösten
sisällön muuttumisesta. Varhaisemmassa vai-
heessa 1700-luvulla ja l800-luvun alussa
kyläjärjestysten säännöt liittyivät kylähallin-
non organisaatioon, mutta 1820- ja 1830-
luvulta lähtien alkavat yleisen järjestyksen
ylläpitoon liittyvät määräykset hallita kyläjär-
jestyksien pykäläpaljoutta. Lopulta viimeisissä
tutkituissa l8OO-luvun puolivälin jälkeen hy-
väksytyissä säännöissä yleisen järjestyksen
ylläpitoon liittyvät määräykset ovat määrälli-
sesti jo täysin hallitsevia (Kallio 1982, 117).

Tämä Kallion havaitsema kehityslinja on
kiinnostava juuri nyt puheena olevien lounais-
suomalaisten järjestyssääntöjen tarkastelun
yhteydessä.
. Turun ja Porin läänin maalaiskuntien
järjestyssäännöt poikkesivat monella tavoin
vuoden 1742 kyläjärjestysohjeeseen perustu-
vista kyläj ärj es tyks is tä. Kyläj ärj es tyks et olivat
usein painettuja, monipykäläisiä ja ennen
kaikkea ylhäältä päin annettuun kaavaan
perustuvia laajoja asiakirjoja. Sen sijaan
kunnalliset yleistä järjestystä koskevat mää-
räykset saattoivat sisältää vain yhden ainoan
pykälän. Kunnallisista järjestyssäännöistä on
siten helpompi nähdä, millaista toimintaa ne
pyrkivät edistämään tai rajoittamaan. Käsillä
olevassa aineistossa kunnalliset järjestyssään-
nöt ovat otteina pitäjänkokousten tai kunnallis-
lautakunnan kokouksien pöytäkirjoista. Siten
niihin joissakin tapauksissa sisältyy myös
referaatteja näissä kokouksissa käydystä kes-
kustelusta, määräysten perusteluja ja joskus
jopa tietoja suoritetuista äänestyksistä.

Uuteen kunnallislakiin perustuneet järjestys-
säännöt piti vahvistaa lääninhallituksessa.
Näissä vahvistuksissa mainitaan usein, että
määräys pitää lukea vuosittain kirkossa juma-
lanpalveluksen jälkeen. Moniin pöytäkirjanot-
teisiin onkin merkitty erikseen muistiin ne
ajankohdat, jolloin rahvaalle on annettu tietoa
yleisen järjestyksen noudattamisesta.

YLßISBN JÄRJESTYKSEN ONGELMAT

Mitkä ongelmat työllistivät kunnallisia päät-
täjiä 1870- ja 1880-luvulla Lounais-Suomessa?
Millaisiin yleisen j ärj estyksen ongelmiin Turun
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ja Porin läänin maalaiskuntien järjestyssään-
nöt puuttuivat? Hyvin karkeasti aineiston
päätökset voidaan jakaa kolmeen ryhmään: l)
alkoholinkäyttöön liittyvät (27), 2) julkisella
paikalla tapahtuvaan tupakointiin liittyvät (6)
ja 3) nuorisonja palkollisten vapaa-ajan viettoa
koskevat järjestysmääräykset (32). Koska
eräissä päätöksissä puututtiin useampaan
asiaan, on asiakokonaisuuksia enemmän kuin
varsinaisia päätöksiä.

Alkoholän lättyaät j ärj e sty s s äännöt

Alkoholinkäyttöön liittyvät päätökset kun-
nallisissa järjestyssäännöissä jakautuivat ai-
neistossa seuraavasti: viinan salapoltto (l),
viinan salamyynti ja salakapakointi (6),
tehdasoluen myynnin kieltäminen (9), kotona
pannun oluen myynnin kieltäminen (6) ja
alkoholin julkisella paikalla tapahtuvan nautti-
misen kieltäminen (5). Heti aluksi kiinnittää
huomiota, että osa alkoholiin liittyvistä kiel-
loista on sellaisia, että niistä on jo säädetty
korkeamman asteen lainsäädännöllä. Esimer-
kiksi viinanpoltto oli kielletty kaikilta asian-
omaista toimilupaa vailla olevilta vuoden l866
laissa ja juopuneena esiintyminen julkisella
paikalla oli kriminalisoitu jo 1700-luvun alussa.
Paikalliset salapolttoa ja salakapakointia vas-
taan suunnatut kiellot sisälsivätkin itse asiassa

kiinnostavan täydennyksen voimassa olevaan
lakiin. Paikalliset säännöt kohdistuivat yleensä
maanomistajiin, jotka esimerkiksi velvoitettiin
huolehtimaan siitä, ettei kukaan heidän maal-
laan asuva tai oleskeleva syyllistynyt mainittui-
hin rikkomuksiin. Useimmiten maanomistajille
säädettiin ilmiantopakko sakon uhalla.

Kiinnostavinta alkoholiin kohdistuvien mää-
räysten ryhmässä on kuitenkin kotona pannun
oluen - sahdin ja vaarinkalju, - myynnin
rajoitukset. Tehdasoluen myyntiin kohdistu-
neet kiellot koskivat maaseudun kauppiaita,
mutta kotona valmistetun oluen myyntikiellot
kohdistuivat tavallisiin talollisiin ja mökkiläi
siin. Sahdin ja vaarinkaljan myyntikiellot
alkavat jo lB60-luvun lopulla ja niitä säädettiin
edelleen tutkimusalueen eri maalaiskunnissa
pitkin lB70- ja 1B80-lukua. Tehdasoluen
myyntikiellot alkavat vasta 1870-luvun puoli-
välissä ja pääosa niistä ajoittuu vuosiin
lBBO- IBB2.
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Seuraava esimerkki läänin pohjoisosassa
sij aitsevan Hämeenkyrön pitäj än olutkielloista
kuvaa kehitystä. Ensiksi kiellot kohdistuvat
kotona valmistettuun ohrajuomaan, sitten
maakauppiaiden välittämään puteliolueen ja
lopulta myös kestikievareissa anniskeltuun
olueen.

19. 12. 1869

"Kukistaakseen Kyröskoskella tapana olevaa vallatto-
muutta ja edistääkseen yhteistä järjestystä tekivät
kuntalaiset sen päätöksen, että jokaisen kuin Kyröskos-
kella myy sahtia, vetää siitä sakkoa ensimmäisen kerran
10 markkaa, toisen 20 markkaaja kolmannella kerralla 40

markkaa."
22. 12. 1873

"Kun kuntalaiset semminkin isännät ovat harmilla
havainneet, että sahtin ja niinkutsutun vaarinkaljan
ylöllinen nauttiminen, erittäin viimeis-aikoina, on paljon
pahennusta matkaan saattanut, niin päättivät läsnäolevat
kuntalaiset yksimielisesti, ett' ei kukaan kunnassa saa,

muille kuin matkustavaisille myydä eli lainaksi antaa
nimitettyjä juomia, ja että se, joka tätä vastaan rikkoo,
vetää sakkoa..."

27. 12. 1876

Kuntakokouksessa ilmaistiin paheksunta siitä, että
maakauppoja pidettiin auki pyhäisin ja sunnuntaisin.

2. 2. 1879

Päätettiin jyrkentää edellä jo mainittua 22. 12. 1873

päätöstä, jonka kuvernööri oli vahvistanut 16. 5. 1874:

"Asiaa keskusteltaessa ilmaantui yleisenä se mielipide,
että yllämainitut määräykset eivät olleet voineet toivoja
myöden estää niitä paheita, joita tarkoitettu oli, jonka
tähden päätettiin seuraavasti: Wast'edes ei saa kukaan
kunnassa itse eli muiden kautta kellenkään myydä eli
lainaksi antaa sahtia, vaarinkaljaa eli olutta ensikerralla
20 markan sakollajajokaiselta seuraavalta kerralta 40 mk
sakolla.

Kun täten sekä sakot korotettaisiin että paljo viljelty
varjo 'matkustavaisia varten' vaarinkaljan ja sahdin
käyttämisessä poistettaisiin toivottiin ehkä tehokkaam-
min päästä toivojen perille juopumuksen vähentämi-
sessä."

Samassa kokouksessa päätettiin myös tehdasoluesta:
"Kun oli paljon nähty mitä surkeutta oluen mlynti
maakauppiailta tuotti, päätettiin mennä alamaisella
esityksellä Keisarillisen Senaattiin saada tätä oluen
mlyntiä lakkautetuksi kokonaan seurakunnan piirissä..."

10. 3. 1890

"Päätettiin jokseenkin yksimielisesti, erinäisten henki-
löiden tähän kokoukseen pyytämän ja kuulutetun
esityksen johdosta, että Hämeenkyrön kunnan kestikieva-
rit 1891 vuoden alusta, jolloin nykyisten kestikievarien
urakka päättyy, eivät saa matkustavaisillekaan pitää
olvitehtaissa valmistettua, niin kutsuttua'Bayerin olutta'
myytävänä, paitsi lainmääräämää sakkoa, 20 mk
uhkasakon haasteella..."

Hämeenkyrön kuntakokouksen ehdotus se-

naatille (2. 2. lB79) oli hyvin ajoitettu, sillä jo
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samana vuonna hyväksytyssä uudessa elin-
keinolaissa kunnille annettiin hämeenkyröläis-
tenkin kaipaama mahdollisuus päättää siitä,

saavatko maalaispuodit myydä olutta. Samoin
päätös pitäjän kestikievareiden kuivattamisesta
(10. 3. 1890) tehtiin välittömästi lainsäädännön
sen sallittua. Vastaavia päätöksiä rajoittaa
kyytilaitoksen perustana olevien kestikievarei-
den anniskeluoikeuksia tehtiin 1890-luvulla
niin runsaasti, että 1900-luvun alussa vain
vajaan kymmenen maalaispitäjän kestikieva-
reista anniskeltiin edes olutta. Maaseutu oli jo
paljon ennen kieltolakia perusteellisesti kuiva-
tettu.

Tupakanpolttoon lüttyuöt j äri estyssäännöt

Tupakanpolttoon kiinnitettiin huomiota
vain kuudessa aineistoon sisältyvässä päätök-
sessä. Ne kaikki koskevat kirkon luona

sijainneissa talleissa tai yöpymismajoissa ta-
pahtuvaa tupakointiin liittyvää varomatonta
tulenkäsittelyä. Kieltoja motivoidaan enem-

män paloturvallisuuden kuin yleisen järjestyk-

sen ylläpidon kannalta puhumattakaan
tupakan haittavaikutuksista. Eräissä päätök-
sissä viitataan siihen, että tupakanpoltto
ylimalkaan oli alaikäisiltä kielletty jo yleisessä-

kin laissa. Esimerkiksi valittu päätös tehtiin
kuntakokouksessa Lokalahden kappelissa 22.

6. 1876.

"Syystä että tupakan Polttamista on varsin varomatto-
masti ruvettu käyttämään tämän kunnan Kirkon tienoilla
talleissa ja vajoissa sekä kirkon mäellä, ja sen kautta ei

vähemmän kuin kolme kertaa jo on valkea syttynyt aivan

Kirkonja Pappilan lähellä, niin katsoo kuntakokous, siitä
tehdystä esityksestä, tarpeellisen varovaisuuden vaativan,
että B §:tän johdolla Keisarillisen Majesteetin Armolli-
sessa Asetuksessa, annettu 6. 2. 1865 koskeva kunnallis-
hallitusta maalla, kymmenen suomen hopiamarkan
uhkasakolla, josta sakosta puoli menee edesantajalle ja
toinen puoli kunnan kassaan, kieltää kaikenmoisen

tupakan polttamisen kirkonkylässä löytyvissä ulkohuo-
neissa, talleissa ja vajoissa sekä niin kutsutulla kirkon
mäellä."

Läänin kuvernöörin vahvistus tälIe kiellolle
saatiin nopeasti (2. B. lB76). Tupakan-
polttokiellot eivät ole tämän aineiston kiinnos-
tavin osa) mutta ne osoittavat kuitenkin
selkeällä tavalla, millaisia vaaratilanteita maa-
seudunkin väenkokouksiin liittyi. Kirkon-
menojen yhteydessä sattunut tulipalo, tai
Alkoholipolitiikka 55 (1990):l

pelkkä tulipalon uhka, saattoi aiheuttaa panii
kin, jossa ihmishenkien menetyskin oli vaa-
rana. Tällaisista tilanteista on myös esimerk-
kejä (vrt. Mäntylä 1983, 25-28).

N uoris on j a palkollisten uap aa' aikaan
hohd.istuneet päötökset

Tutkitun aineiston pääosan muodostivat
päätökset, jotka tavalla taikka toisella koskivat
nuorison - palkollisten ja talollisten omien
lasten - vapaa-ajan käyttöä. Aineistoon oli
pujahtanut myös pari palkollisten työsuhtee-
seen liittyvää järjestyssääntöä, enkä sulkenut
niitä pois. Rajoitetun toiminnan suhteen

päätökset jakaantuvat seuraaviin osiin: tanssi-
kiellot (22), haissa kuokkimisen rajoittaminen
(7), yöjuoksun ja yöllä liikkumisen kieltäminen
(5), palkollisten työsuhteen säätely (3).

Yleiselle järjestykselle keskeisin uhka, mitä
näillä kunnallisilla määräyksillä pyrittiin ra-
joittamaan, liittyi nuorison järjestämiin tanssi-
tilaisuuksiin. Tanssikiellot ovat muodoiltaan
hyvin kirjavia ja paikallisten olosuhteiden
mukaan laadittuja. Useissa tapauksissa kaiken-
laiset tanssi- ja hyppytilaisuudet perhejuhlia
lukuun ottamatta yksinkertaisesti vain kiellet-
tiin määräämällä osanottajille ja järjestäjille
sakonuhka. Eräässä rannikkopitäjässä kiellet-
tiin tanssit muutoin paitsi häissä ja suurempien
laivojen vesillelaskun yhteydessä. Toisissa
päätöksissä määrättiin sakonuhka vain niille,

.jotka luovuttivat tilojaan tansseja varten. Ja
kolmannessa päätöstyypissä riitti s€, että
tanssien järjestäjät maksoivat kunnan kassaan

määrätyn maksun ja palkkasivat jonkun
kunnallislautakuntaan kuuluvan talollisen jär-
jestysmieheksi tilaisuuteen. Seuraavassa esi-

merkkejä nuorison tanssitilaisuuksia koskevista
kunnallisista j ärj estysmääräyksistä.

Ahlaisten kuntakokous 27. 4. 1874

"Erinäisistä pyynnöistä oli keskusteltavaksi kuulutettu,
eikö millään tehollisella tavalla saataisi estetyksi sitä

suurta vallattomuutta, joka nykyisinä aikoina oli erittäin
muutamissa paikoissa tätä seurakuntaa ylönpaltisesti
harjoitettu, nimittäin se epäjärjestys, että usein arkipäivä-
näkin, sunnuntaista puhumattakaan nuori kansa ja
palkolliset kokoontuvat kyläkunnittain tanssihuvituksiin,
jossa tilaisuudessa kaikenlaista pahuutta ja tapojen
turmelusta harjoitetaan, mainitsemattakaan sitä, että

tämän kautta työt ja muut tarpeelliset askareet tulevat
laiminlyödyiksi, josta syystä Esimies kehoitti Iäsnäolevia
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ilmoittamaan mielensä, josko sakko niille, jotka jättävät
huoneitans tämänkaltaisiin valituksenalaisiin lystäilemisiin.

Hetkisen asiasta keskusteltua, näkyä enemmistö
suostuvan siihen mieleen, että tänkaltaiset lystäilemiset
erittäin näitä aikoina, kuin työpalkat muutenkin ovat
ylenpalttisen kalliit, olivat nuorelle kansalleja palkollisille
varsin tarpeettomat ja työnteolle haitalliset, ja sen tähden
joku neuvo keksittävä epäjärjestyksen estämiseksi, varsin-
kin kuin katsottiin, että nuorelle kansalle kylliksi oli
tilaisuutta tanssihaluaan tyydyttämään häissä ja muissa
luvallisissa pidoissa."

Kokouksessa päädyttiin 20 markan sakkoon tanssihuo-
neen antajalle.

Suomusjämen kappeliseurakunnan kuntakokous 9. 4. 1877
(kieltä nykyaikaistettu)

"Otettiin kysymykseen, koska seurakunnassamme
tanssien pito on tullut niin ylöseksi, jossa kaiken laatuista
pahennusta tulee matkaan saatetuksi, joka on siveydelle
suureksi pahennukseksi, niin seurakuntalaisia oli paljon
koossa, hetkisen keskustelemuksen päästä tultiin siihen
yksimieliseen päätökseen, että se seurakuntalainen, joka
huoneen antaa tanssin pitoa varten tulee huoneenomis-
taja maksamaan joka tanssista viisi markkaa kuntakas-
saan; jos palkollinen pitää tanssin isännän pois ollessa on
isännälle hänen palkastansa valta pistää se 5 markkaa
joka tulee kuntakassaan maksettavaksi.

Mutta seurakunta on myöntänyt itsellensä tanssin
pidon, elon leikkaus päivänä joka tapahtuu kerran
vuodessa, ja jos isännälle on kutsutuita vieraita niin
niiden kanssa, muttajos isäntä päästääjonkun,joka ei ole
vieraaksi luvettu, niin on kohta kuntaveron alainenjajoka
kunnan lautamies on m äärätty hänen piirissään pitämään
vaari jajos hän laiminlyöja siitä ilmoitetaan Esimiehelle,
niin on itse kuntaveron alainen."

Jämijänen kuntakokous 23. 9. 1889

"Niin sanotut pyhätanssit ja ylimalkaan kaikki sellaiset
tanssi- ja hyppytilaisuudet, joilla ei ole perhejuhlan
oikeutta eikä luonnetta ja joihin parhaastaan kokoontuu
palkollisväkeä ja nuorta kansaa ilman minkäänlaista
poliisivalvontaa jajoitten pitämiseen ei ole asianmukaista
lupaa hankittu tai saatu, katsottiin, varsinkin siitä syrystä,
että sellaisista johtoa ja jalompaa tarkoitusta puuttuvissa
tansseissa tavallisesti vallitsee meluava ja rähisevä,
vieläpä epäsiveellinen meno, sopimattomiksi ja yhteistä
hywää järjestystä häiritseviksi.

Päätettiin äänestyksettä edellämainitunlaiset tanssit
kiellettäviksi ja määrättiin 25 markan sakko, joka sallii
tahi myöntää huoneensa moisia tanssia pidettäviksi, että
myöskin jokaiselle joka sellaisiin tansseihin osaa ottaa."

Samassa Jämijärven kuntakokouksessa käsi-
teltiin myös kysymystä kuokkimisesta häätilai-
suuksissa. Myös luvattomille häävieraille pää-
tettiin pistää 25 markan uhkasakko, mutta
päätös syntyi vasta äänestyksen jälkeen. Aänet
menivät 168-86. Vastaäänet annettiin "kuok-
kimistavan säilyttämisen puolesta", sanotaan
pöytäkirjassa.

6

On kiinnostavaa verrata Turun ja Porin
läänin kunnallisia järjestyssääntöjä Reino
Kallion tutkimiin eteläpohjalaisiin kyläjärjes-
tyksiin. Ensinnä kiintyy huomio siihen, kuinka
keskeisesti molemmissa tapauksissa juuri nuo-
riso koettiin uhkaksi yleiselle järjestykselle.
Myös monet rauhattomuutta aiheuttaviksi
väitetyt teot olivat samanlaisia näissä kielloissa
(tanssit, yöjuoksu, häissä kuokkiminen). Toi-
sen hevosen luvaton käyttö oli ainoa rike, joka
tosin Pohjanmaan kyläjärjestyksissä usein
mainittiin, mutta joka puuttuu tyystin Lou-
nais-Suomen kunnallisista j ärj estyspäätöksistä.
Toisaalta kuitenkin tiedämme, että luvatonta
hevosen käyttöä ilmeni tässäkin osassa maata
(Peltonen lgBBb, 64-65). Havaittu alueellinen
ero liittynee siihen, että traditionaaliseen
tapakulttuuriin puuttuminen näytti olleen
Lounais-Suomessa huomattavasti vaikeampaa
kuin Pohjanmaalla. Esimerkiksi häissä kuokki-
misesta päätettäessä vedottiin Lounais-Suo-
messa usein siihen, että kyseessä oli vanha
tapa, jota ei pidä mennä muuttamaan.

Suurin ero näiden kahden järjestyssääntö-

ryhmän välillä liittyy kuitenkin alkoholiin.
Reino Kallion tutkimuksen mukaan ete-
läpohjalaisissa kyläjärjestyksissä ei puhuta
alkoholista mitään. Alkoholi näyttää siten
tulevan mukaan talollisten laatimiin paikalli-
siin järjestyssääntöihin vasta vuoden 1866
kotipolton kiellon jälkeen. Säätyläisväestö,
eritoten papisto, oli kyllä jo pitkään pyrkinyt
säätelemään ja rajoittamaan alkoholinkäyttöä
maaseudulla. Ilmeisesti se tosiseikka, että
maanomistajat hallitsivat alkoholin tuotantoa,
teki heistä haluttomia kovin radikaaleihin
rajoitustoimiin lB60-luvun lopulle saakka.
Turunja Porin läänin maalaiskuntienjärjestys-
säännöt osoittavat mielestäni kiistatta, että
vuoden 1866 jälkeen talollisväestö alkoi suhtau-
tua erittäin tiukasti alkoholin tuotantoon ja
kauppaan maaseudulla.

MIKSI KUNNALLISIA JÄRJE§?TS.
sÄÄtttrö1Ä LAADrrrriN?'

Tutkitut kunnalliset järjestyssäännöt liitty-
vät aikaan, jolloin suomalainen raittiusliike
oli lamassa. Jo ennen kotipolton kieltoa oli
säätyläisväestön piirissä ilmennyt vähäistä
rai ttius toim intaa, j onka tärkeimpän ä päämää-
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ränä oli ollut talonpoikaisen kotipolton kieltä-
minen. Siirtyminen alkoholin tehdasvalmistuk-
seen ja luopuminen paloviinasta oli nähty
uuden auvon avaimena. Toiminnan päämuo-
tona oli ollut valistuskirjallisuuden levittämi-
nen. IJusi ehdottomaan raittiuteen pyrkivä
raittiusliike, joka suhtautui kielteisesti kaikkeen
alkoholiin, kehittyi Suomessa vasta lBB0-

luvulla. Edellä ilmi tullut kunnallisten järjes-
tyssääntöjen alkoholikielteisyys, joka kohdistui
jopa kotoiseen sahtiin, oli paljon pidemmälle
menevää verrattuna tuon ajan raittiusliikkeen
piirissä toimivien säätyläisten ajatteluun, jossa
olut vielä nähtiin raittiusjuomana.

Raittiusliike ei siis voinut olla kovin merkit-
tävä taustatekijä vuoden 1866 jälkeisten kun-
nallisten j ärj estyssääntöj en muotoutumisessa,
ei ainakaan ennen l880Juvun puoliväliä. Silti
on mahdollista, että säätyläisväestöllä oli rooli
niiden muotoutumisessa. Ajattelen erityisesti
niitä jo alussa mainittuja Turun ja Porin läänin
maaherran G. M. Creutzin aloitteesta ja
johdolla vuonna 1869 useissa kunnissa säädet-
tyjä määräyksiä, joilla pyrittiin ehkäisemään
paikallisella tasolla salapolttoa ja salakauppaa.
Näissä säännöissä määrättiin ankaria kollektii-
visia sakkorangaistuksia niille kyläkunnille,
joiden maanomistajat eivät antaisi ilmi alueel-
laan tapahtunutta salapolttoa tai salakapa-
kointia. Aineiston asiaa koskevat päätökset,
joita on 13, ovat sanamuodoltaan identtisiä.
Usein myös ilmoitetaan, että ne on tehty hänen
ylhäisyytensä maaherran läsnä ollessa. Kaikki
nämä päätökset ovat luonnollisesti yksimieli-
siä, eikä pöytäkirjanotteissa raportoida kenen-
kään vastustaneen niitä. Monissa pitäjissä

ryhdyttiin kuitenkin välittömästi lieventämään
näitä päätöksiä, koska sakkorangaistukset
koettiin kohtuuttomiksi ja maanomistajien
kannalta epäoikeudenmukaisiksi. Tunnettua
on, että vastaavia järjestyssääntöjä yritettiin
vuonna l869 saada aikaan muissakin lääneissä,
mutta huonommalla menestyksellä (vrt. Tuo-
minen 1950, 279; Soikkanen 1966, 268;
Ylikangas 1984, 253-256). Kuvernöörien
toimet paloviinan salapolttoa ja salakauppaa
vastaan saattoivat olla talollisille esimerkki
siitä, miten uuden kunnallislain avulla voitiin
luoda talollisten kannalta edullista paikallis-
lainsäädäntöä. Uuden kunnallislain turvin oli
mahdollista, että talolliset päättivät yleiseen
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järjestykseen liittyvistä kysymyksistä ilman
säätyläisten, jopa ilman papiston aloitetta ja
tukea (vrt. myös Pulma 1985, 175-177;
Liikanen l9BB, +24). Talollisten vahva ote
paikallisyhteisöstään tulee näkyville, kun kehi-
tystä maaseudulla vertaa lB70-luvulla
lähinnä työnantajien aloitteesta - tehtyihin
työmiesten juomalakkoihin eräissä teollisuus-
laitoksissa (vrt. Stenius 1987, 277 -278).
Kaupunkilaistyönantajien mahdollisuudet ja
halut säädellä alkoholijuomien saatavuutta
olivat huomattavasti rajallisemmat kuin maa-
seudun isäntien.

Voidaan myös ajatella, että kuntakokouksia
ja kunnallislautakuntia hallitsevilla talollisilla
olisi ollut selviä taloudellisia syitä rajoittaa
alkoholin saatavuutta ja säädellä nuorison
vapaa-a1an käyttöä. Tähän on helppo esittää
vastaväitteitä. Alkoholiteollisuuden myöntei-
nen kehitys ja kulutuksen korkea taso olivat
myös maataloustuottajalle edullisia ilmiöitä.
Alkoholiteollisuuden käyttämät raaka-aineet
olivat vielä 1870- ja l88O-luvulla suurelta osin
kotimaisia (Tuominen 1950, tB4; Tuominen
1979, 2l). Samoin suuri osa alkoholiverojen
tuotosta siirrettiin suoraan kunnille. Kuntien
alkoholitulot merkitsivät hyvin paljon maalais-
kuntien tulotaloudessa vuosikymmeninä, jol-
loin pääosa kunnallisveroista maksettiin vielä
oman tilan tuotteilla. Kunnallisten järjestys-
sääntöjen alkoholikielteisyyttä ei voida selittää
suoraan maanviljelijöiden tuottaja-asemasta.

Taloudellisia selityksiä voi kuitenkin lähteä
etsimään toisaalta. Huomattava osa yleisen
järjestyksen ylläpitämistä koskevista päätök-
sistä kohdistui suoraan nuorisoon ja palkolli-
siin. Tämä ryhmä - oikeastaan ikäkausiryhmä

oli tuona aikana vielä merkittävä osa
maatalouden työvoimasta. Toisaalta tutkittava
aikakausi - 1800-luvun jälkipuoliskon ensim-
mäiset vuosikymmenet - oli maataloutemme
nykyaikaistumisen alkuvaihetta. Maataloustyö
intensivoitui ja lukuisat työvaiheet maatilata=
loudessa muuttuivat hetkellisesti aiempaa
raskaammiksi ja ikävämmiksi (Peltonen 1987,
19). Talon työvoiman käytön ja sen kuuliaisen
käyttäytymisen tarkempi vaarinotto nousi
näinä vuosina aiempaa tärkeämmäksi etenkin
Lounais-Suomessa. Työajan kontrollointi ilme-
neekin lukuisissa päätöksissä perusteluna nuo-
rison vapaa-ajan käytön sääntelylle. Mutta
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tällekin selitysmallille on esitettävä merkittävä
vastaväite. Onhan tunnettua, että isäntäväen
ja "talon työväen" (lasten ja palkollisten)
välinen ristiriita oli huomattavasti vanhempaa
perua (vrt. Peltonen l9BBb, 55-73). Taloudel-
lisilla syillä voidaan tässä yhteydessä viitata
vain siihen, että tämä vanha vastakkaisuus
isäntien ja palkollisten sekä nuorison välillä
voimistui kotipolton jälkeisillä vuosikymme-
nillä.

Tutkittuun aineistoon sisältyy joka tapauk-
sessa selvä esimerkki isäntäväen ja palkollisten
suhteen muuttumisesta lB60-luvun jälkeen.
Useissa kunnissa hyväksyttiin määräyksiä,
joissa talolliset sakon uhalla velvoitettiin
antamaan palkollisilleen työsuhteen päätyttyä
ns. päästökirja. Näitä vihkosia painatettiin
kuntien toimesta työnantajatalollisten hankit-
taviksi. Päästökirjaan isäntä ja emäntä merkit-
sivät arvostelunsa palkollisen ominaisuuksista,
jotta seuraavassa palvelupaikassa tiedettäisiin,
millaisesta työihmisestä oli kysymys. Esimer-
kiksi voisi ottaa Paimion kunnan painattaman
päästökirjan, jossa palkollisia arvioidaan 14:n
eri ominaisuuden perusteella. Vain neljä
viimeistä arvioperustetta liittyi työhön. Nämä
olivat taitavuus ulkotöissä, taitavuus sisätöissä,
menestys eläinten kanssa ja varovaisuus kaluin
kanssa. Kymmenen ensimmäistli arviota an-
nettiin seuraavista ominaisuuksista: terveys,
raittius, siveys, rehellisyys, siisteys, ahkeruus,
kuuliaisuus, luotettavuus, säästäväisyys ja
todenpuhuvaisuus (Paimion kuntakokous lB. 4.
lBBT). Asenteiden tiukkuudesta puhuu myös
Karvialla 16. 4. 1BB4 tehty kuntakokouksen
päätös, jonka kohteena oli "monta löysää
ittellis miestä, jotka eivät wiitsi työtä tehdä
waan kulkevat ympäri kyliä wiettäen aikansa
juovuksissa ja harjoittavat kaikenlaista pahaa
elämää... eikä myös suorita heiltä tulevia
ulostekoja Kruunulle ja kunnalle waikka ovat
terveitä nuoria miehiä". Herra Kuvernööriltä
rohjettiin pyytää, että "heistä joku pahemman
maineene saataisiin Kunnan päätöksellä lähe-
tetyksi kuritushuoneeseen".

UUil MAALAISJULKISUUS
JA ALKOHOLI

On siis liian yksipuolista selittää vuoden 1866
jälkeisiä kunnallisia järjestyssääntöjä ja niiden
oo

sisältöä pelkästään maatalouden työolojen
muutoksella ja talollisten tarpeella käyttää
työvoimaansa tehokkaammin. On edelleen
täsmennettävä sitä, miten nämä ilmiöt liittyi-
vät yleisempään kehitykseen maaseudulla
1860-luvulla ja sen jälkeen. On kysyttävä, mikä
ilmiö voisi yhdistää talollisväestön yllättävän
tiukan suhtautumisen alkoholin saatavuuteen
vuoden lB66 jälkeen, tarpeen säädellä nuorison
ja palkollisten vapaa-aikaa ja uusien järjestys-
sääntöjen moni-ilmeisyyden. Haluaisin näiden
erillisiltä näyttävien asioiden takaa nostaa
esille kokonaisvaltaisemman muutoksen, jota
ainakin alustavasti kutsun uudeksi maalais-
julkisuudeksi (vrt. taulukko 1).

Vanha maalaisjulkisuus oli julkisten tilojen
suhteen melko köyhääja yksitoikkoista. Raken-
nettu julkinen tila koostui pääasiassa kirkoista
ja kestikievareista. Monet julkiset tilaisuudet
pidettiin yksityiskodeissa (esim. kinkerit, usein
myös käräjät ja pitäjänkokoukset). Perhejuh-
lilla oli vielä hyvin avoin ja julkinen muoto.
Suomessa tapahtuu kuitenkin lBO0-luvun puo-
livälin jälkeen huomattava muutos maaseudun
rakennetussa julkisessa tilassa. Se kasvaa
nopeasti ja monipuolistuu. Kansakouluille
alettiin rakentaa omia erityisiä rakennuksia,
alettiin perustaa kansankirjastoja fiotka usein
sijaitsivat kyllä koululla). Valtio rakensi
postikonttoreita ja rautatieasemia. Eräänlaisia
julkisia tiloja olivat myös säästöpankit ja
maakaupat, vaikka ne olivatkin yksityisessä
omistuksessa. Jos tarkastelemme pelkästään
1870- ja lB80-lukua, nouseekin juuri maakaup-
pojen rooli merkittäväksi (vrt. taulukko l).
Vuoteen lB90 mennessä oli maalaiskauppiai-
den lukumäärä kasvanut jo yli 3 000:een. Jos
kauppiaat olisivat jakaantuneet tasaisesti yli
maan) tämä olisi merkinnyt kuutta kauppiasta
pitäjää kohden. Yhtäkkiä joka kylässä oli
julkinen tila, jonne kuka tahansa kulutuskykyi-
nen saattoi mennä koska tahansa; aukiolo-
ajoista ei ollut vielä säännöksiä.

Maaseudun vähittäiskaupoista muodostui
niiden alkuaikoina kaupunkien kahviloiden ja
lehtisalien kaltainen julkinen - mutta tieten-
kin epävirallinen - tila. Tämä uuden maalais-
julkisuuden määrältään keskeisin tila poikkesi
vanhoista maaseudun julkisista tiloista mm.
siinä, että kukaan säätyläinen tai talollinen ei
johtanut toimintaa niissä. Sellaiset uudet
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maaseutuväestön ryhmät kuten maakauppiaat
ja kansakoulunopettajat olivat vanhan sääty-
jaon ulkopuolella. Tämän kehityksen laadulli-
nen uutuus käy ilmi, kun palautetaan mieliin
esimerkiksi se, miten rahvaan omatoimisiin
hartaustilaisuuksiin suhtauduttiin. Nehän oli
kielletty konventikkeliplakaatissa, jokp oli
voimassa vuoden 1869 kirkkolain voimaantu-
loon saakka (kr.Ylikangas 1979, ll-19;
Pentikäinen 1978, IBB-203). Uuden julkisen
tilan merkitystä voidaan pohtia sen eräiden
välillisten vaikutusten kautta. Yksi tällainen
Iiittyy maakauppiaiden ja kansakoulunopetta-
jien toimintaan valtiopäivämiehinä. Vaikka
nämä ryhmät eivät oman statuksensa kautta
kuuluneetkaan mihinkään valtiopäiväsäätyyn,
olivat talonpoikaissäädyn rajat niin avoimet,
että tie valtiopäiville avautui muihin säätyihin
kuulumatto mana maanomist ajana. Näillä ryh-
millä oli 1BB0- ja lB90-luvun valtiopäivillä aina
vähintään kymmenen valtiopäivämiestä talon-
poikaissäädyssä, joskus huomattavasti useam-
piakin (Jutikkala 1974, 133). Ristiriidat uusien
eliittiryhmien ja vanhan eliitin välillä olivat

kuitenkin todellisia. Ne näkyivät mm. pitkään

.jatkuneessa kiistassa ns. alkukoulutuksesta.
Vanhoilliset piirit halusivat pitää alkukoulun
kirkon holhouksessa ja erillään kansakoulusta
(Kivinen l9BB, 124-128).

Alkoholi kuului keskeisenä elementtinä maa-
kauppojen kehityksen alkuvuosikymmeniin.
Periaatteessa maalaispuodeista sai myydä vain
olutta, mutta lakia rikottiin yleisesti. Käytän-
nössä suuresta osasta maakauppoja sai mitä
tahansa alkoholijuomaa (vrt. Alanen 1957,
325). Mutta kaupankäynti ei ole pelkkää
vaihtoa. Alkoholi kuului vanhastaan vieraan-
varaisuuden osoittamiseen ja siksi maakaupan
alkuvaiheessa oli myös tapan% että kauppias
tarjosi olutta tai viinaryypyn asiakkaalleen
kaupanteon yhteydessä (Peltonen l9BBa,

37-54; Alanen 1957, 326). Maakaupoista
muodostui siten l860- ja lB70-luvulla maaseu-
dulle uusi julkinen tila, jossa alkoholi virtasi
vapaana.

Nuorison ja palkollisten oli nyt mahdollista
hankkia maaseudullakin alkoholia ohi isäntä-
väen kontrollin. Tämä vapaus säilyi kuitenkin

Taulukko 1. Laaiasti käsitettyyn julkiseen s{iiäriin kuuluvien rakennusten määrä maaseudulla vuosina 1870-1910

aJan-

kohta
kesti-

kievarit
kansa-
koulut

kansan-
kirjastot

postit säästö-
pankit

maakaupat työväen-
talot

lB70
lBBO

1890

1900

1910

1 255
946

I 040
I 078

550
750

r 000
2 000

116

421
I 001

2 019

t4
BI

108

161

328

135

2 287
3 247
+ 547
5 379

146
457
BBO

1 873
2 903

15

683

Lähteet:

Kestikievarit:. Suomenmaan taloudellinen tila. Suomen virallinen tilasto, sarja II (SVT II), eri vuosilta.
Kansakoulut: Suomen tilastollinen vuosikirja, eri vuosilta. Alkuvuodet: Aimo Halila, Suomen kansakoululaitoksen
historia 2, 1949. Kansakoulujen lisäksi maaseudulla oli "kiertäviä ja seisovia" alkukouluja, jotka olivat kirkon
ylläpitämiä, sekä joitain kyläkouluja. Näiden useimmiten omaa rakennusta vailla olevien koulujen lukumäärä kehittyi
seuraavasti: lB77 - 905, 1886 - 964, 1896 - I186, 1906 - 1477. Kyläkoulujaolivuonna 1906vain 150 (Verkko 1916,

r32).
Kansankirjastot: Kyseessä on arvio kirjastojen määrästä; perustana L. Schadewitzin tutkimus (1903). Kaikilla kirjastoilla
ei suinkaan ollut omia tiloja, vaan ne toimivat myös kansakoulujen tai nuorisoseurantalojen yhtevdessä. Lukuisten
kansankirjastojen kirjavarat olivat myös vaatimattomia ja toiminta satunnaista.
Postit ja säästöpankit: Suomen tilastollinen vuosikirja, eri vuosilta.
Maakaupat: Tiedot maaseudun vähittäiskauppojen myymälöiden lukumääristä perustuvat Tapani Maurasen
lisensiaatintyöhän (ks. Mauranen l9B5).
Työväentalot: Sosialidemokraattinen Puolue 25 vuotta. Muistojulkaisu. Tampere 1924, 313.

Huomautus: Julkinen sliiäri käsitetään tässä yksityisen vastakohtana, ei kuitenkaan virallisen synonyyminä. Siksi kaikki
tilat, joihin ihmiset voivat syystä tai toisesta kokoontua tasa-arvoisina, kuuluvat periaatteessa mukaan.
Kansankirjastoihin ja työväentaloihin sisältyvät myös tiedot kaupunkikunnista.
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vain vuoden 1879 elinkeinoasetukseen saakka.
Silloin kunnat saivat oikeuden päättää oluen-
myynnistä maakaupoissa, ja kuten edellä jo
olemme nähneet, tätä oikeutta myös käytettiin.
Mielestäni kunnallisissa järjestyssäännöissä
ilmennyt kajoaminen oluenmyyntiin oli
kyseessä sitten tehdasolut tai kotona pantu
sahti - oli olennaisesti samaa nuorison ja
palkollisten ajankäytön säätelyä kuin tanssien
ja yöjuoksun rajoittaminen. Alkoholin rooli oli
tässä pitkälti symbolinen, olihan se tavara,
johon oli jo parin vuosisadan ajan liittynyt
ankara moraalisesti (uskonnollisesti) perus-
teltu valtiollinen sääntely.

Maakauppojen perustaminen vuodesta lB59
lähtien ja kotipolton kieltäminen vuonna 1866

olivat vieneet talollisväestön lähes täydellisen
monopolin säädellä alkoholin saatavuutta
maaseudulla. Vaikka talollisten vaikutusvalta
samanaikaisesti uuden kunnallislain ansiosta
vahvistuikin, tuntui entisen tilanteen säilyttä-
minen vaativan maanomistajilta radikaaleja
toimenpiteitä. Talollisväen uusi, omaperäinen
rooli voidaan nähdä suurelta osin puolustuksel-
lisena. Turun ja Porin läänin maalaiskunnissa
lB70- ja lB80-luvulla säädetyt kunnalliset
järjestyssäännöt ovat esimerkkejä tästä puolus-
tustaistelusta.

SADAN WODEN KUIVUUS

Lähtökohtani oli nykyaikaisen alkoholikysy-
myksen problematisointi uudella tavalla. On
hyvin yleistä, että yhteiskunnan modernisoitu-
misesta puhuttaessa maaseutu ja kaupunki
irrotetaan toisistaan ja asetetaan erillisinä
yhteiskuntina toisiaan vastaan. Kehityksen
oletetaan olevan maaseudulla muusta yhteis-
kunnasta riippuvaa, pelkkää teollistumisen ja
kaupungistumisen heijastusta. Olen pyrkinyt
tässä konkreettisella tavalla osoittamaan, että
ainakin nykyaikaisen alkoholikysymyksen syn-
nyssä eräät maaseutuväestön ryhmätkin saat-
toivat olla aitoja subjekteja. Talollisväestön
suhdetta alkoholiin lB70- ja l880-luvulla ei
voida johtaa kaupunkien palkkatyöläisten
asemasta.

Tulos voidaan muotoilla rohkeamminkin.
Mielestäni voidaan sanoa, että Suomessa
"yhteiskunnallinen alkoholikysymys" oleelli-
selta osaltaan syntyi maaseudulla. Maaseudun
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kehityksen omat ristiriidat synnyttivät kotipol-
ton kiellon jälkeisinä vuosikymmeninä hyvin
tiukan suhtautumisen alkoholin saatavuuteen
ja voimakkaan pyrkimyksen rajoittavaan ja
holhoavaan alkoholipolitiikkaan. Kieltolaki-
vaatimukseen ja juomalakkoliikkeeseen johta-
nut linja oli monessa mielessä syntynyt
raittiusliikkeen nousua edeltäneinä vuosikym-
meninä maaseudulla.

Tässä tutkielmassa käsitelty aineisto antaa
myös mahdollisuuden miettiä suomalaisen
raittiusliikkeen kansallisia erityispiirteitä. Irma
Sulkunen on osoittanut erittäin kiinnostavalla
tavalla, etteivät alkoholiongelmat ja kansan-
raittiuden edistäminen olleet ainoita keskeisiä
syitä uudenaikaisen raittiusliikkeen syntyyn
Suomessa (Sulkunen l986). Kunnallisissa
järjestyssäännöissä ilmenevä alkoholiajattelu
osoittaa toisaalta, että raittiushenkistä toimin-
taa ei kannata etsiä pelkästään raittiusliikkeen
piiristä. Aikalaiset jo ihmettelivät talollisväes-
tön passiivisuutta raittiusliikkeessä (vrt. esim.
Relander lB9B, 15). Mielestäni. 1800-luvun
lopun tilannetta voidaan talollisväestön kan-
nalta luonnehtia siten, että varsinainen järjes-
täytynyt, yhdistyksen muotoinen raittiusliike ei
enää ollut niin houkutteleva ja tarpeellisen
tuntuinen, koska talolliset olivat jo kunnallis-
hallinnon kautta toteuttaneet monet raittius-
liikkeen myöhemmin nostaneet tavoitteet.

Tiukka alkoholilinja maaseudulla ei vain
edeltänyt kaupunkiväestön johtaman raittius-
liikkeen juomalakkoja ja kieltolakia, vaan jäi
myös voimaan niiden jälkeen. Kun kieltolaki
koko maassa kesti vain kolmetoista vuotta, niin
maaseudun kuiva kausi jatkui lähes sata vuotta
aina 1960-luvun loppuun keskioluen vapautta-
miseen saakka. Maaseudun "kuivuudesta" tuli
suomalaisen alkoholijärjestelmän olennaisia
piirteitä.
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Arkistoaineisto

Turun maakunta-arkisto. Turun ja Porin läänin
lääninhallitus, lääninkanslia. Nimismiesten lähettämät
jäljennökset kuntien ohjesäännöistä sekä sellaisista
kuntakokousten päätöksistä, jotka sisältävät toimen-
piteitä ja määräyksiä yleisen järjestyksen ylläpitämiseksi
kunnissa lB90 (Eo 7-B).

English Summary

Matti Peltonen: Alkoholi ja uusi maalaisjulkisuus
(Ahohol and the neu rural pubkcity)

The article studies the rise of'alcohol as a social issue'
in Finland. Contrary to the general practice, the author
does not connect the phenomenon directly with
industrialization and rise of wage-favour; instead, this
development is seen as being mainly a rural issue. The
starting point was the ban on home distilling,
implemented in Finland in 1866 against most landowners'
wishes. The era also involved many other major issues
that transformed rural life (free enterprise, school reform,
local administrative reform and agricultural trans-

Alkoholipolitiikka 55 (1990):1

formation), and these are taken into consideration as

crucial factors.
The material used for this study consisted of municipal

decisions concerning public order, made in the munici-
palities of Turku & Pori province in southwestern Finland
in the 1870s and 1BB0s. The decisions can be grouped into
those pertaining to alcohol, those pertaining to smoking
and those pertaining to youths' and agricultural workers'
use of free time. These decisions reflect the attempts of
peasant landowners, given new power by the municipal
administration reform, to retain their former patriarchal
status in rural society, which many of the reforms carried
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out in the mid-l80Os had weakened in practice. The ban
on home distilling destroyed the landowners' almost total
monopoly on alcohol in rural areas, while the now legal
rural retail trade brought alcohol to the countryside in a
new social facility and context - the rural shop, the
number of which increased many times over in the 1860s

and 1870s. The elementary school was another new social
facility of vital importance in the countryside. This new
openness undermined the control of the old elite groups.
The decisions concerning young people's use of free time
can also be attributed to the social situation.

The tone of municipal regulations with regard to
alcohol was negative long before the temperance

Lüte: Aineiston kuvaus

movement, and for many years this negative attitude
towards alcohol was stronger than in the temperance
movement. It would seem that the prohibition mentality
later adopted by the temperance movement originated in
the countryside, in the decades before the rise of the
temperance movement. It can also be contended that the
unavailability of alcohol in rural areas, a feature of the
Finnish alcohol system which was partially alleviated by
making medium-strength beer available in shops in 1969,

has its roots in the ban on home distilling, which dates

from 1866, and its consequences. Although prohibition
was in force in Finland for only 13 years (1919-1932), the
countryside had a'dry spell'which lasted about 100 years.

kunta alkoholi
päätöksen aihe ja ajankohta

tupakka vapaa-aika

Ahlainen
Finby
Hammarland
Halikko
Hiittinen
Houtskari
Hämeenkyrö

Jämijärvi
Kankaanpää
Karvia
Korppoo
Kustavi
Lappi
Lemu
Lokalahti
Luvia
Masku
Muurla
Nauvo
Paimio
Perniö
Poomarkku
Prunkkala
Punkalaidun
Pöytyä
Rauman mlk
Saltvik
Suomusjärvi
Säkylä
Taivassalo
Tyrvää
Ulvila
Uuskirkko
Vehmaa
Wiljakkala
Yläne
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1878
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Lähde: Turun maakunta-arkisto. Turun ja Porin läänin lääninkanslian arkisto (Eo 7-B). Nimismiesten lähettämät
jäljennökset kuntien ohjesäännöistä sekä sellaisista kuntakokousten päätöksistä, jotka sisältävät toimenpiteitä ja
määräyksiä yleisen järjestyksen ylläpitämisestä kunnissa, 1890.
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