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Tiimän artikkelin tarkoituksena on verrata kes-

kenään suomalaista ja espanjalaista tapaa jä-

sentää humalaa ja kertoa siitä. Artikkeli perus-

tuu laajempaan tutkimukseen, jossa on verrat-
tu nuorten aikuisten juomakulttuuria Suomes-

sa ja Espanjassa (Pyörälä l99I).'Tutkimuksen
kysymyksenasettelu pohjautui George Marcu-
sin ja Dick Cushmanin esittämään ajatukseen

vertailevasta vastakohdasta (Marcus & Cush-

man 1982). Tärkasteltaessa omaa ja vierasta
kulttuuria rinnakkain ne kummatkin asettuvat

uuteen ja yllättavään valoon. Tutkimuksessa
vertailun kohteena olivat moderni suomalainen
ja espanjalainen juomakulttuuri. Vertailun
avulla toivottiin saatavan sekä tietoa vieraasta

espanjalaisesta juomakulttuurista että pystytt?i-

vän uudella tavalla hahmottamaan omaa suo-

malaista juomakulttuuria ja asettamaan sen

selviöitä kyseenalaisiksi.

Tutkimuksen taustalla oli suomalaiseen juo-

makulttuuriin keskittyryt tutkimus. Klaus Mä-

kelä ja Matti Virtanen tutkivat suomalaisten

kauppaoppilaiden keskuudessa kerätyn laadul-

lisen aineiston avulla modernia suomalaista
juomista ja humalaa (M:ikelä & Virtanen 1987).

Vertailukohtana he käyttivät eri kulttuurituot-
teissa, kuten kirjallisuudessa (Viikari 1980;

Paakkanen f983) ja elokuvissa (Falk & Sulku-
nen 1980), esiintynyttä kuvaa suomalaisesta

I Tutkimuksen on rahoittanut Alkoholitutkimus-
säätiö.

juomisesta ja humalasta. Suomea koskevan tut-
kimuksen tulosten alkaessa hahmottua suoma-

laiselle aineistolle päätettiin kerätä vertailuai-
neisto maasta, jonka juomakulttuuri selvästi

poikkeaisi suomalaisesta juomakulttuurista.

Vertailukohteeksi valittiin viinimaa Espanja.

Ennen aineiston keruuta oletettiin, että suo-

malaisten nuorten aikuisten juomakulttuuris-

sa humalalla olisi keskeinen asema, kun taas

espanjalaisten nuorten aikuisten juomisessa sil-

lä olisi vähäinen asema. Empiria yllättää usein

tutkijan. Humalakokemukset olivat tuttuja se-

kä suomalaisille että espanjalaisille nuorille ai-

kuisille. Tässä artikkelissa paneudutaan suoma-

laisten ja espanjalaisten nuorten aikuisten juo-

makulttuurin piirteistä juuri humalan hahmot-

tamiseen.

SUOMATAISEI JA ESPANJALAISEI
KAUPPAOPPILAAI

Tutkimuksessa ei tutkittu suomalaisia ja espan-

jalaisia yleensä vaan nimenomaista ryhmää, jo-

ka pyrittiin yhteiskunnallisesti paikantamaan.

Tutkimuksen mielenkiinnon kohteena oli alun

perin moderni suomalainen juomakulttuuri.
Modernin suomalaisuuden edustajien oletettün

olevan kaupungeissa asuvia nuoria aikuisia,
joilla on vähintään keskiasteen koulutus jajot-
ka sijoittuvat työelämässä työhierarkian keski-

vaiheille, siistiin tietotyöhön. Tiillaisia piirteitä
oletettiin olevan kauppaoppilailla, jotka muo-

dostavat yhtenäisen, suhteellisen samanikäisen
ja jokseenkin samankaltaisessa elämäntilan-

teessa olevan ryhmän.
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Modernia suomalaista juomakulttuuria kos-

kevassa tutkimuksessa kohderyhmäksi valittiin
Tämpereen ja Lappeenrannan, kahden pää-

kaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsevan kes-

kisuuren kaupungin, kauppaoppilaat. Heidän
keskuudessaan tehtiin vuonna 1985 laadulliset
haastattelut (14 haastattelua Thmpereella ja l0
Lappeenrannassa), joiden analyysin pohjalta
Klaus Mäkelä ja Matti Virtanen laativat tutki-
musraportin Kauppaoppilaiden suomalainen

humala (Mäkelä & Virtanen 1987).

Modernia espanjalaista juomakulttuuria

edustamaan valittiin espanjalaiset kauppaoppi-
laat, joiden yhteiskunnallisen paikan katsottiin
olevan vertailukelpoinen suomalaisten kaup-
paoppilaiden kanssa. Espanjassa haastattelut
(17 haastattelua) tehtiin vuonna 1986 pääkau-

punkiseudun ulkopuolella sijaitsevan kaupun-
gin, Oviedon, kauppaoppilaiden keskuudessa.

Haastattelujen alussa haastateltavilta kysyttiin
Suomessa ja Espanjassa taustatietoja, joiden
avulla tarkastettiin, että tutkimuksen kohde-

ryhmän yhteiskunnallinen paikantaminen osui

oikeaan.

Haastateltavista valtaosa oli Suomessa iältään

20-23-vuotiaita. Espanjassa haastateltavien

ikäjakauma oli 20-25 vuotta. Mies- ja nais-

haastateltavia oli Suomessa yhtä monta. Espan-

jassa naispuolisia haastateltavia oli yksi enem-

män kuin miespuolisia. Elämäntilanteeltaan
suomalaiset ja espanjalaiset haastateltavat oli-
vat jokseenkin samankaltaisia. Kukaan haasta-

teltavista ei ollut vielä naimisissa, mutta suo-

malaiset olivat jonkin verran vakiintuneempia
kuin espanjalaiset. Suomalaisista 2l prosenttia
eli avoliitossaja 55 prosenttia seurusteli vaki-
tuisesti. Espanjalaisista vajaa puolet (47 0/o)

seurusteli vakituisesti. Kukaan heistä ei kuiten-
kaan asunut avoliitossa. Avoliitto on espanjalai-

sessa kulttuurissa edelleen hyvin harvinainen
ilmiö. Suurin osa suomalaisista (58 0/o) ja espan-

jalaisista (76 o/o) asui edelleen vanhempiensa

kotona.

Haastattelujen taustatiedoksi kysyttiin myös

haastateltavien alkoholinkäyttötiheyttä. Suo-

malaiset kiyttivät alkoholia huomattavasti har-
vemmin kuin espanjalaiset. Yli kolme neljäso-

saa suomalaisista ilmoitti juovansa enintään
muutaman kerran kuukaudessa, kun taas es-

panjalaisista haastateltavista kolme neljäsosaa

ilmoitti juovansa vähintään pari kertaa vii-
kossa.

TUIKIMUKSEN AINEISTO
JA SEN KASITTELY

Tutkimuksen aineisto koostuu 24 suomalaises-

ta ja 17 espanjalaisesta laadullisesta haastatte-

lusta. Suomessa ja Espanjassa tehdyissä haas-

tatteluissa esitettiin seuraavat kysymykset:

1. Millainen on onnistunut juomistilanne?

2. Millainen on epäonnistunut juomisti-

lanne?

3. Millainen oli elämäsi paras humala?

4. Mitä juomia käytetään seuraavissa tilan-
teissa?
_ Häät

- Vieraisilla käynti

- Itsenäisyyspäivän (Suomi)/kansallis-

päivän (Espanja) vastaanotto

- S0-vuotispäivälliset

- Aitienpäivämitalien (Suomi)/suurper-

heen äitien mitalien (Espanja) jako-

tilaisuus

- Jouluaatto

- Uudenvuoden aatto

- Hautajaiset

Thmpereella haastattelut teki Kauko Tuovi-
nen, Lappeenrannassa Marjatta Jaatinen ja
Oviedossa Espanjassa Eeva Pyörälä. Haastatte-

lut kestivät puolesta tunnista tuntiin. Ne nau-

hoitettiin kokonaisuudessaan. Haastattelut on

tätä tutkimusta varten litteroitu sanatarkasti.
Tutkimusaineisto poikkeaa täten samoihin suo-

malaisün haastatteluihin perustuvan tutkimuk-
sen tutkimusaineistosta (Mäkelä & Virtanen
1987) sikäli, että tuossa tutkimuksessa aineisto-

na käytettiin haastattelijoiden haastatteluista
kirjoittamia 3-5 liuskan pituisia raportteja.
Tässä tutkimuksessa tutkimusaineistona on

käytetty sanatarkasti purettuja haastatteluja.
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Aineiston käsittelyn ja analyysin peruslähtö-

kohtana oli pyrkimys soveltaa menetelmiä, joi-
den avulla voitiin hahmottaa läpi tutkimusai-
neiston esiintyviä kulttuurisia jäsennyksiä. Ai-
neisto analysoitiin käyttämällä kahta lähesty-

mistapaa, sanastoanalyysia ja juomistarina-

analyysia; näiden avulla annettiin kaksi toisi-
aan täydentävää näkökulmaa aineistoon. Sanas-

toanallysi tarjosi luokittelevan näkökulman ai-

neistoon ja tarina-analyysi puolestaan tulkitse-
van näkökulman aineistoon.

Sanastoanalyysissa aineistoa käsiteltiin puhe-

massana, jossa tarkastelun kohteena oli haasta-

teltavien puhe. Tärkasteluyksikkönä käytettiin
juomista, humalaa ja alkoholijuomia koskevia

ilmauksia. Sanastoanalyysin avulla hahmotet-

tün juomista, humalaa ja alkoholijuomia koske-

via luokittelujärjestelmiä haastateltavien pu-

heessa. Thrina-analyysissa tarkasteltiin aineis-

tossa esiintyviä juomistarinoita. Juomistarinat
syntyivät haastattelussa lähinnä vastauksena

kysymykseen haastateltavan elämän parhaasta

humalasta (kysymys 3). Tarina-analyysin tar-
kasteluyksikköinä käytettiin tarinan perusta-

pahtumia ja kertomusmaailman elementtejä.

Tärina-analyysin pohjalta rakennettiin ideaali-
tyyppiset suomalaisen j a espanj alaisen juomi-
sen perustarinat.

HUMALASANASTO

Sanastoanalyysia varten aineistosta kerättiin
kaikki haastateltavien itsensä käyttämät suora-

sanaisesti juomiseen, humalaan ja alkoholijuo-
miin viittavat ilmaukset. Tässä artikkelissa tar-
kastellaan ainoastaan humalasanastoa. Huma-
laa koskevien ilmauksien tarkastelun avulla
saatiin kuva humalaan liittyvistä luokituksista
suomalaisten ja espanjalaisten puheessa.

Ensin tarkasteltiin humalailmauksien esiin-

tymistiheyttä aineistossa. Humalailmauksia oli
suomalaisessa ja espanjalaisessa aineistossa yh-

tä harvassa. Lähes kaikissa suomalaisissa ja es-

panjalaisissa haastatteluissa kuitenkin oli hu-

malailmauksia. Suomalaisista haastatteluista

vain yhdessä ei käytetty yhtään humalailmaus-

ta. Espanjalaisista tällaisia haastatteluja oli
kaksi. Sekä Suomessa että Espanjassa nämä

haastateltavat, jotka eivät käyttäneet yhtään

humalailmausta, olivat naisia.

Humalailmauksien esiintymistiheyttä on

kiinnostava verrata myös juomis- ja alkoholi-
juomailmauksien esiintymistiheyteen aineistos-

sa. Humalailmauksia oli sekä suomalaisessa et-

tä espanjalaisessa aineistossa selvästi harvem-

min kuin juomis- ja alkoholijuomailmauksia.
Erityisen selvä tämä ero oli espanjalaisessa ai-

neistossa. Espanjalaista puhetta juomisesta lei-

masivat nimittäin varsin usein esüntyvät juomi-

seen ja alkoholijuomiin viittaavat ilmaukset,

kun taas humalailmauksia oli niihin verrattu-
na hyvin harvassa. Suomalaiset käyttivätjuo-
miseen ja alkoholijuomiin viittaavia ilmauksia

selvästi harvemmin kuin espanjalaiset. Huma-

lailmauksia käytettiin kuitenkin vielä harvem-

min kuin juomis- ja alkoholijuomailmauksia.
Aineistossa esiintyvät humalailmaukset jaet-

tiin miedompaan humalailmaukseen (Suomes-

sa humala.ssc- ja Espanjassa bebido), voimak-

kaampaan humalailmaukseen (Suome ssa kän -

nissä ja Espanjassa borracho) sekä niin sanot-

tuihin muihin humalailmauksiin. Suomalaisten

käyttämistä humalailmauksista suurin osa eli

72 prosenttia oli miedompia humalailmauksia

elihwno,lc,lssc- tai sen johdannaisia, kuten nou-

suhumo,lassa, laslruhumalasso ja humalapäis'

sään. Voimakkaampaa humalailmau sta kän-

nissö tai sen johdannaisia, kuten ilmauksia

perskännissä ja sikakännissö, suomalaiset

käyttivät suhteellisen harvoin. Niitä oli vain 7

prosenttia humalailmauksista. Suomalaiset

käyttivät kuitenkin selvästi useammin kuin es-

panjalaiset vakiintuneita humalailmauksia ft.u-

malassa tai kännissä.

Viidesosa eli 20 prosenttia suomalaisten käyt-

tämistä humalailmauksista oli niin sanottuja

muita humalailmauksia: tulla päähän, ympäri

seltasi, pienessä, huppelissa, ympäipäßsään,

taju ltaruka,alla, tulla pätkään, uetää naltit,
juotsuksissa, mennö lettün, olla ilosempi, olla
ottaneena, olla maistanut, olla hilpeellö tuu-

lella, hilpee tunnelma päällä, olla hilpeellä

päällä, olla hulassa, twusa päöhän, hönössä,
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päihtynyt ja mennä päähän.
Valtaosa eli 61 prosenttia espanjalaisten haas-

tateltavien käyttämistä humalailmauksista oli
niin sanottuja muita humalailmauksia eli muita

ktin borracho (voimakas humalailmaus, jonka

vastine suomessa on kännissä) tai bebid.o (mie-

dompi humalailmaus, jonka vastine suomessa

on humalas s a tai Trooulcs issa). Humalailmauk-
sista 32 prosenttia oli borracho-ilmauksia ja 8
prosenttia b ebido -ilm atksia. Kiinnostavaa on

se, etlä käyttäessään suoraa humalailmausta es-

panjalaiset käyttivät voimakasta humalail-
mausta borracha selvästi yleisemmin kuin mie-

dompaa humalailmau sta bebido. Tämä saattaa

kuvata espanjalaisten polaarista kuvaa huma-

lasta. Se on voimakas humala tai kiertoteitse
kielikuvalla ilmaistu huppeli tai rajan ylitys.

Espanjalaisten käyttämät muut humalail-
maukset olivat seuraavanlaisia: olla euforinen,
ei kontrolloida enää yhtään mitöän, juopu-
rnus, mennä yli, olla juonut paljon, juoda yli
öyröiden, olla hä\ttäaöllä rajalla, tulla iloi-
seksi, tulla rasittaualtsi, olla oähän ja paljon,
olla iloinen, olla aähän, tarttua hullun lailla,
olla kupolia myöteru, tulla tyyQn:äisel*i, olla
uähän tititry, olla uireessö, olla sympaattinen.,

tulla hupaisaksi, tarrata yhteen sellaiseen,
jäädä toopeksi, tarttua sellaiseen paksuun ja

olla kipinää. Tyypillinen espanjalainen verbi,
jota käytetään humalailmauksissa on verbi
coger' 1' tarlttul l'ottaa kiinni'), joka jo sellaise-

naan saattaa puheessa viitata humalaan. Esi-

merkiksi ilmaus tarttua yhteen (coger una) tar-
koittaa Juoda itsensä humalaan'.

Nämä ns. muut humalailmaukset ovat selväs-

ti erilaisia suomalaisten ja espanjalais!€+ pu-

heessa. Suomalaisten puheessa kiinnittävät
huomiota monet humalan nousemiseen ja las-

kemiseen viittaavat ilmaukset, jollaisia espan-

2 
Espanjassa puhutussa espanjan kielessä verbin co-

ger l*iyttti on yleistä, ja sillä on lukuisia merkityksiä.
Espanjan kielen kä1tön sanakirjassa verbille maini-
taan27 eri merkitystä (Moliner 1983). Monissa lati-
nalaisen Amerikan maissa tätä verbiä ei yleisesti
käytetä, koska se on saanut karkean sivumerki-
tyksen.

jalaisten puheessa ei esiinny lainkaan. Suoma-

laiset siis tekevät puheessaan selkeän eron hu-
malan eri vaiheiden välillä, kun taas espanja-

laiset eivät tällaista eroa tee. Espanjalaisten hu-

mala on ainoastaan voimakas humala tai mie-

dompi humala. Suomalaiset käyttävät myös il-
mauksia, jotka viittaavat päähän, kuten nous-

ta päähäru, ympäripäissään ja mennä lettün.
Espanjalaiset käyttävät jonkin verran suoma-

laisia enemmän mietoja kiertoilmauksiao kuten
ilmauksia olla iloinen tai olla euforineru. Es-
panjalaisten käyttämien humalailmausten jou-

kossa oli myös useita kielteisen sävyisiä ilmauk-

sia, jotka viittaavatjuomisen kontrolliin tai sen

menettämiseeno kuten ei kantrolloida enää yh-

tään mitään, mennä yli, juoda yli äyöiden ja
olla hälyttäuöllä raj alla.

Thrina-analyysia varten aineistosta kerättiin
kaikki siinä esiintyvät juomistarinat. Tarinoista

rakennettiin tarinakaaviot, joiden avulla käsi-

teltiin tarinoiden tapahtumarakennetta tarkas-

telemalla jokaista aineistossa esiintl.vää juomis-

tarinaa ensin yksitellen ja sen jälkeen etsimällä

tarinoista yhteisiä juomisen juonteita. Thrinoi-

den tapahtumarakenteen lisäksi tarkasteltiin
niiden kertomusmaailmaa. Thrina-anallysin lo-
puksi suomalaisten ja espanjalaisten juomista-

rinoiden pohjalta rakennettiin kaksi ideaali-

tyyppistä suomalaista ja espanjalaista juomisen

perustarinaa. Näissä perustarinoissa yksikään

todella aineistossa kerrottu tarina ei esiinny
puhtaana, vaan ne on koottu yhdistelemällä ta-

rinoissa esiintyviä juomisen perusjuonteita,
jotka ovat tyypillisiä suomalaisille ja espanjalai-

sille tarinoille. Suomalaisissa ja espanjalaisissa

juomisen perustarinoissa kiteyryy kuva suoma-

laisten ja espanjalaisten nuorten aikuisten juo-

misen ja humalan maailmasta.

Suomalaisen juomisen ensimmäinen perusta-

rina nimettiin "Miesten kesäretkeksi". Thrinas-

sa miesporukka lähtee autolla liikkeelle pää-

SUOMALAISEN JA
ESPANJALAISEN JUOMISEN

PERUSTARINAI
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määränään soveliaan automatkan päässä oleva

leirintäalue. Saarrrttuaan perille miehet alkavat

vähitellen juoda retkievääksi otettuja juomi-
aan. He kiertelevät paikalla, istuskelevat ran-
nalla, käyvät katsomassa jotain läheisen paik-
kakunnan kesätapahtumaa. Tunnelma on hil-
peä. Lopulta he väsähtävät ja menevät telttaan
nukkumaan. Aamulla herätessään retkeläisil-
lä on krapula, jonka ankeita tunnelmia yrite-
tään välttää keksimällä jotain tekemistä. Jos

retken toinen päivä lähtee mukavasti käyntiin,
retkeläiset jäävät paikalle vielä toiseksi tai
useammaksi päiväksi. Jos tunnelmat ovat kovin
ankeatjajuomat ovat loppuneet, he lähtevät ta-

kaisin kaupunkiin.
Suomalaisen juomisen toinen perustarina on

nimeltään "Ravintolailta", Tärinassa kertoja on

sopinut etul«äteen lähtevänsä ystäviensä kans-

sa ravintolaan iltaa viettämään. Lükkeelle läh-
detään ajoissa, viimeistään seitsemän maissa,

jotta ravintolaan päästään sisään ja saadaan

vielä paikat tanssilattian läheisyydestä. Ilta ku-
luu ravintolassa jutustellen, juomia tilaillen ja
tanssien. Kun ravintola menee kiinni, on ko-

tiinkuljetus järjestetty. Kotiin palataan noin
kahden maissa yöllä. Näissä tarinoissa koroste-

taan sitä, että on hyvä, jos kaikki menee niino

kuin on suunniteltu, Thrinoita leimaavat siis

suunniteltarrrus ja hallittarrrus. Kertojat halua-

rrat pitää tilanteen kontrollissa, niin että ravin-
tolaan mennessä jo jotakuinkin tiedetään, mi-
tä illan aikana tapahtuu. Ainoa toivottu yllä-
tyksellisyys liittyy siihen, saako ravintolassa

tanssia riittämiin.
Espanjalaisen juomisen ensimmäiselle perus-

tarinalle annettiin nimi "Juhlinta ystävien kes-

ken". Tärina alkaa siten. että nuoret lähtevät

illalla ulos. He lähtevät nuorten suosimalle

alueelle, jossa he menevät ensimmäiseen ka-
pakkaan ja juovat siellä jotain, tämän jälkeen

he menevät toiseen kapakkaan, jossa hejuovat
jälleen jotain. Näin he kulkevat edelleen 'orei-

tillä" kapakasta toiseen. Kapakoiden sulkemi-
sen jälkeen mennään kolmen maissa aamuyöllä

vielä diskoon, jossa tanssitaan aamuun asti.

Diskosta mennään harvoin suoraan kotiin,
vaan tämän jälkeen mennään vielä viimeiselle

paukulle ja tämän jälkeen vielä mahdollisesti
juomaan kuppi kahvia ja syömään jotain.

Espanjalaisen juomisen toinen perustarina
on nimeltään "Yksityinen humala". Se lähtee

kehittymään periaatteessa samalla tavalla kuin
"Juhlinta ystävien keskerr". Kertoja selittelee iI-
lan myöhempiä vaiheita liian kevyellä syömisel-

la tai muulla juomisesta riippumattomalla sei-

kalla. Kertoja kuvaa juomisen olleen illan mit-
taan hillitöntä siinä mielessä, että juomari, ker-
toja tai hänen ystävänsäo tulee yhtäkkiä niin
humalaan, että hän ei enää pysy pystyssä. ?i-
män jälkeen porukan juhlinta ei enää jatku,
vaan ystävät alkavat huolehtia humalaisesta.

He juottavat hänelle ensin kahvia ja yrittävät
saada häntä ryhdistäytymään, niin että hänet
voidaan viedä kotiin. Tämän jälkeen he kanta-
vat hänet kotiin. Jos kertoja kuvaa omaa huma-

lakokemustaan, hän kuvaa tarinan lopuksi pa-

hoinvoivaa oloaan kotona yöllä ja seuraavana

aamuna.

Suomalaiset juomistarinat jakautuvat siten,

että ensimmäistä juomisen perustarinaa "Mies-
ten kesäretkeä" kuvasivat yksinomaan miehet
ja toista juomisen perustarinaa "Ravintolail-
taa" kuvasivat yksinomaan naiset. Miesten ke-

säretkellä mukanakin oli ainoastaan miehiä.
Naisten kuvaamaan ravintolailtaan sen sijaan
kuului sekä miehiä että naisia. Espanjalaisissa
juomistarinoissa vastaavanlaista sukupuolija-
koa ei esiintynyt. Miesten ja naisten kertomat
tarinat eivät espanjalaisessa aineistossa poiken-

neet olennaisesti toisistaan. Sekä miehet että
naiset kuvasivat sekä 'Juhlintaa ystävien kans-

sa" että "yksityistä humalaa". Tärinoissa ku-
vattiin myös lähes aina sekaporukan juomista.

Espanjalaiset tarinat jakautuivat puolestaan
sen mukaano kuvasivatko ne hallittua yhteisöl-
listä juomista ja juhlintaa vai hallitsematonta
yksilöllistä humalakokemusta.

HUMALAN JUONIEITA

Thrina-analyysissa kiinnitettiin huomiota tari-
noissa toistuviin juomisen juonteisiin. Näistä
osa oli ensisijaisesti hurnalan juonteita. Huma-
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lan juonne on juomistarinalle tyypillinen hu-
malaan liittyvä juonenkulku tai käänne. Suo-

malaisten ja espanjalaisten humalan juonteiden

esittely tä$entää kuvaa modernista suomalai-

sesta ja espanjalaisesta juomisesta ja huma-
lasta.

Suomalaisille juomistarinoille on tyypillistä
se, että juomiseen oletetaan itsestään selvästi

liittyvän jonkinasteisen humalatilan. Humala

tavallaan alkaa siitä hetkestä, jolloin aletaan
juoda. Keskeistä on se, että juomari saa halua-

mansa humalan. Juomien määrä valitaankin
sen mukaan, minkäasteisen humalan juomari

haluaa. Humalan oikea aste varmistettiin iois-
sain suomalaisten kertomissa tarinoissa myös

juomalla "pohjia".
Suomalaiset haastateltavat tekivät selvän

eron humalan eri vaiheiden välillä. He kuvasi-

vat humalan vaiheita nousu- ja laskuhumalana.

Nousu- ja laskuhumalan juonne liittyy keskei-

sesti erityisesti miesten retkiin, sillä retkien si-

säinen jännite rakentuu pitkilti yhteisölliseen
nousu- ja laskuhumalan kokemiseen. Suoma-

lainen ihannehumala on jatkuva pieni nousu-

humala, jota yritetään ylläpitää:

Tpe 11: - - että se on tietysti, mut se on että se ei
yleensä pysy siinä semmosessa määrätyssä tilassa et
se yleensä sünä aina muuttuu mutta, jos tosiaan nün.
tasasen tappava hyvä lülinki ettei rupee väsftään tai
ramaseen tai ettei se mee liian pitkälle se humala.

Haastattelija: Jaa?
Tpe 11: Semmonen et ois ikuinen nousuhumalao

sanotaan näin [naurahtaa].
Thmpere 11/2?13 (23-v. mies)

Miesten juomisretkillä humala on miesten kes-

keinen yhteisöllinen kokemus. Humalan vai-
heet koetaan jokseenkin samaan tahtiin. Hu-

3 Haastatteluaineistoon viitataan tekstissä seuraa-
valla tavalla: ensin mainitaan haastattelun tekopaik-
ka (Tamperg Lappeenranta tai Espanja), tämän jäl-
keen mainitaan haastattelun numero (esim. ll. Thm-
pereella tehty haastattelu), viimeisenä mainitaan se

haastattelun litteraation juokseva rivinumerq jolta
haastattelun sitaatti alkaa (esim. rivi 271). Haastat-
teluaineisto ja nauhat on tässä muodossa arkistoitu
Alkoholitutkimussäätiön tiloihin.

malan edetessä miehet uskaltavat avautua ja
kertoa toisilleen syvimpiä tuntojaan. Suoma-

laisten miesten ja naisten juomisen ja humalan

välillä on sen sijaan kuilu, joka saattaa kärjis-
tyä parisuhteen sisäiseksi kon{liktiksi. Perusa-

setelma on se, että naisen näkökulmasta mies

juo liikaa ja on liian humalassa, ja kääntäen

miehen näkökulmasta nainen juo liian vähän ja
on liian vähän humalassa. Miehet kokevat nai-

set oman juomisensa kontrolloijiksi. Tästä syys-

tä miehet juovat mieluimmin miesporukassa.

Naiset puolestaan juovat mieluiten ravintolas-

sa, jolloin miesten juomisen kontrollointi on ra-

vintolan tehtävänä. Yhteistä juomisen ja huma-

lan rytmiä miehet ja naiset eivät juomistari-

noissa löydä.

Miesten ja naisten näkökulma humalaan on

myös suomalaisissa tarinoissa erilainen. Vaik-

ka miehet ja naiset kertovat omista henkilökoh-

taisista humalakokemuksistaan, vain miehet

kertovat niistä sisäisen kokijan näkökulmasta.

Naiset kertovat humalakokemuksensa ulkoisen

tarkkailijan näkökulmasta. Tästä hyviä esi-

merkkejä ovat miehen ja naisen kertomat

penkkaritarinat. Miehen kertoma penkkarita-

rina on hyväntuulinen omakohtaista kokemus-

ta ja tunnelmaa korostava tarina, kun taas nai-

sen kertoma penkkaritarina on vaivaantuneen

tuntuinen ja jopa kielteinen:

Lpr. 3: No en mie tiiä ehkä se et siin kaikki oli ja kai-
kil oli sama juttu että nyt päästää pois täältä, nyt se

elämä alkaa. Sit näki niitä ilosia naamoja siel ympä-
riinsä, sitä tuntu että sitä kuulu siihe joukkoon niio
en mie, se anto semmosen tuntee että nlt on sillee on-
nelline.

Lappeenranta 3154 (22-v. mies)

Tpe B: Joo, sitte, ei kaikki ehkä kävelly enää omilla
jaloilla sinne, kyllä me päästiin kaikki kuitenki sisäl-

le [hotellün] - - Sitte siellä, kieneltün siellä pitkin,
kiytäviä ja, toiset oksenti jo ja [naurahtaa], mä en
kyllä oksentanu. - - sitte seuraavana aamupäivänä,
sitte ku tultiin takasin niin, oli aika hiljasia kyllä.

Tampere B/1I5 (21-v, nainen)

Vaikka humala saattaa aiheuttaa miesten ja
naisten välisiä kon{likteja, humalatilalla oli
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myös positiivisia vaikutuksia miesten ja naisten

välisissä suhteissa silloin, kun kyseessä oli pa-

rinhakutilanne. Humala oli rohkaistumiskeino
yrityksissä lähestyä vastakkaista sukupuolta.
Suomalaisissa tarinoissa oli kaksi kuvausta sii-
tä, kun kertoja oli jonkinasteisen humalan sii-
vittämänä onnistunut aloittamaan seurustelu-

suhteen. Toisessa tapauksessa humalassa ollut
kertoja oli nainen ja toisessa mies:

Tpe 7: - - Josjotain hyvää alkoholista saa sanoo nii,
se on, tän nykysen tyttöystävän oon tayannu ravinto-
lanjonossaja [naurahtaa], olin sen verran humalassa
että sai hyvin heitettyä herjaa siinä, kaks tuntia var-
rottiin että päästiin sisälle, siinä sitte koko ajan hö-
pisin kaikkee.

Haastattelija: Mikäs niin suosittu ravintola on?

Tpe 7: No se oli Aleksi. Me oltiin sinne menossa
ja--

Haastattelija: Kaks tuntii siinä - -?
Tpe 7: Ei muuten mutta [naurahtaa], oli niin koko

ajan, vauhti päällä ettäo juttua tuli, kyllä mä olin ai-
ka [naurahtaa], aika lailla humalassa muttao kesti
kuunnella siinä nyt sitte.

Haastattelija: Sä et tätä maininnu kuitenkaan
huippuhumalaks?

Tpe 7: No toisaalta se on ilkeetä että [naurahtaa],
että toisen tapaa niin että on humalassa, ei sekää nii
kivaa oq oishan se kivaa että, jollain muullaki tapaa
sais aikaseks tuttavuuksia ku humalassa.

Haastattelija: Mut sä laskit tän kuitenkin viinan
plussapuolelle?

Tpe 7: Nq tarvii sanoo että jos en mää olis juonu
sen yerran nü [naurahtaa], tuskin mä tässä olisin. Et-
tä on siinä sellasia vaikutuksia että tulee, tulee niin-
ku juteltua vähän eri tahtii että, ei saa suutaan auki
jos menee ravintolaan ihan selvin päin.

Tämpere 71226 (22-v. mies)

Vaikka humala ja erityisesti eritahtinen huma-

la afüeuttaa suomalaisessa juomisen maailmas-

sa jännitteitä erityisesti sukupuolten välille,
suurin osa suomalaisista juomistarinoista ku-
vaa humalaa ja humalakokemuksia myönteises-

ti. Humalassa on suomalaisten kertojien mu-
kaan hauska olla. Aineistossa on kuitenkin
myös kaksi kielteistä humalakuvausta. Ensim-
mäisessä, naisen kertomassa tarinassa kertoja
kuvaa kotihippoja yksiviivaisesti kertomalla,
että häneltä meni kotiviinasta "taju kankaalle",

minkä jalkeen hän ei muista tapahtumista mi-
tään. Toinen, miehen kertoma kertomus kuvaa

tilannetta, jossa kertojalla oli mennä jalat alta,
kun hän joi janoonsa olutta kuumalla maan-

tiellä.
Humala oli myös espanjalaisille haastatelta-

ville tuttu ilmiö. Espanjalaisille juomistarinoil-
le on tyypillistä humalan selittelyn juonne.

Vaikka kertoja itse kertoq että hän oli tilantees-

sa erittäin humalassa, ja kuvaa tarkkaano mitä
ja miten hän illan mittaan joi, hän selittää hu-
malatilaansa muilla seikoilla kuin juomisella.

Tyypillistä espanjalaisten puheessa on selitellä
humalaa ruoansulatusongelmilla r

Esp. 9: No joo - - alat juoda - - se riippuu siitä,
mitä olet syönyt, ymmärrätkö, minulla oli sinä päi-
vänä - -

Haastattelija: Sinun syntymäpäivänäsi?
Esp. 9: Niin - - minulla oli ollut maha kipeä, ja

olin ollut syömättä koko päivän, ja sen jälkeen, yöl-
lä alat juoda ensin jotain. sitten juot jotain toista ja
jälleen jotain muuta - - ja syntymäpäivänä juot
samppanjaa, juot yhden lasin, toisen, kolmannen,
neljännen - - ilman että edes huomaat. Ja sen jäl-
keen olet ihan - - baf! olet iloisella päällä, senjäl-
keen se lyö, minut, minut se löi ihan taju kankaallg
niin että kaaduin sinne, ja siitä lähtien en tajunnut
enää mistään mit2iän. Mutta se johtui sütä, luulen et-
tä se johtui siitä, ett?i minulla oli tyhja vatsa, en ollut
syönyt mitääno ja minulle tuli todella paha olo.

Espanja 9/210 (22-v. mies)

Vaikka espanjalainen kertoja selittelee humal-
tumistaan, hän kuvaa tarinassaan humalati-
laansa erittäin tarkasti. Espanjalaiset eivät kui-
tenkaan koskaan kuvaa humalatuntemuksiaan
suomalaiseen tapaan nousu- ja laskuhumalan

tuntemuksina. Espanjalaiset kertojat kuvaavat

sen sijaan suorapuheisesti humalan fyysisiä

vaikutuksiaja seurauksia. Usein kuvataan hu-
malatilaan liittyvää pyörivää tunnetta, samoin

kuin humalasta seurannutta pahoinvointia.

Vastaavanlaisia yksityiskohtaisia fyysisiä huma-

lakuvauksia ei suomalaisissa haastatteluissa

esiintynyt:

Esp. 6: No, minulla särki päätä ja bufl oksensin

[nauraa]ja kun menin pitkälleni, oli kuin kaikki ym-
parilläni olisi liikkunut, aivan kuin ihmiset liikkui-
sivat, mutta se olinkin minä siinä sängyssä joka tun-
tui pyörivän [nauraa], se oli päinvastoin, eikä sitten
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mitään - - ei enää [nauraa] - -
Espanja 61289 (24-v. nainen)

Yleensä espanjalaiset haastateltavat kertoivat
avoimesti omista henkilökohtaisista humalako-

kemuksistaan. Kaksi espanjalaista naiskertojaa

ei kuitenkaan kertonut itseään kuvaavaa huma-

lakertomusta vaan ystävätärtään koskevan. Toi-

nen näistä tarinoista oli luonteeltaan hyvin po-

sitiivinen. Tärinan päähenkilö oli kertojan mu-

kaan hyvin vetäytyväinen, hiljainen ja ujo tyt-
tö. Kerran kertojan ollessa tytön kanssa ulkona

tämä alkoi juoda runsaasti. Kertoja mainitsee

vielä erikseen, että tyttö joi tyypillisesti mies-

ten juomaa viskiä, johon hän ei ollut tottunut.
Tämän seurauksena ystävätär tuli voimakkaa-

seen humalaan. Kertojan mukaan ystävätär oli
kuitenkin tällöin onnellisempi ja tyytyväisempi

kuin koskaan. Vahvistaakseen kertomustaan

kertoja vielä lisää, että hän oli kysynyt ystävät-

täreltään. milloin tällä oli ollut todella hauskaa.

Tähän ystävätär oli vastannut, että hänellä oli
ollut hauskinta juuri sillä keralla, kun hän joi
itsensä todella humalaan. Kertoja mainitsee

myös odottaneensa, että ystävätär joskus joisi
uudestaan itsensä sellaiseen humalaan. Näin ei

kuitenkaan ollut tapahtunut. Toinen ystävättä-

ren humalaa kuvaava tarina oli vähäeleisempi.

Kertojan mukaan ystävätär joi hullun lailla ja
alkoi sitten itkeä. Tähän ystävät reagoivat vie-

mällä tytön kotiin. Kotimatkalla he juottivat
tälle kahvilassa kahvia, niin että tyttö piristyi-
si vähän ennen kotiin menoa.

Juomisen oppiminen ja humalajuomisen talt-
tuminen ovat keskeinen juonne espanjalaisissa

juomistarinoissa, erityisesti naisten kertomis-

sa. Hyvin selvästi juomisen oppiminen ja juo-

misen talttuminen tulevat ilmi tarinassa, joka

kuvaa naiskertojan nykyisen ystävysporukan
juomisen kehitystä. Kertoja liikkui ensin tyttö-

porukassa. Tyttöporukka alkoi liikkua poika-
porukan kanssa. Pojat kuitenkinjoivat kerto-
jan mukaan liikaa, mistä seurasi porukan si-

säislä nahistelua. Lopulta poikien juominen al-

koi tasaantua, ja kertoja toteaakin tilanteesta:

" - - 1ns arvioimme kaikki uudestaan juomis-

tamme - -"(Espanj a l2ll57).

Humalaa ei espanjalaisten nuorten aikuisten

mukaan voi välttää, mutta sen voi hallita, Hu-
malalla on espanjalaisille nuorille aikuisille
myös kulttuurinen erityismerkitys. Se on hei-

dän oman sukupolvensa juomakulttuurin
merkki, tapa erottua heidan vanhempiensa

juomakulttuurista. Haastateltavat kertoivat, et-

tä heidän vanhempansa "lähtivät ulos", kun
taas he itse "lähtevät juomaan".

SUOMA!AINEN JA
ESPANJALAINEN HUMALA

Kahden kulttuurin vertailu on asettanut uu-

teen valoon kuvan sekä suomalaisesta että es-

panjalaisesta juomisesta ja humalasta. Tutki-
mus on paljastanut, että moderni suomalainen

ja espanjalainen juomakulttuuri ovat osittain

yllättävän lähellä toisiaan. Juominen ja alkoho-

lijuomat ovat kummassakin juomakulttuurissa

itsestään selvä osa nuorten aikuisten maailmaa.

Humalakokemuksilla on myös melko keskeinen

rooli sekä suomalaisten että espanjalaisten

nuorten aikuisten juomakulttuurissa. Kum-

paankin juomakulttuuriin liittyy sekä juomisen

hallintaa että sen hillittömyyttä.
Suomalainen ja espanjalainen humala ovat

kuitenkin erilaisia. Suomalaista humalaa lei-

maavat voimakkaat sukupuolten väliset jännit-

teet. Espanjalaista humalaa leimaavat puoles-

taan sukupolvien väliset jännitteet. Humalako-

kemusten yhteisöllisyys on erilaista suomalai-

sessa ja espanjalaisessa juomakulttuurissa.

Suomalaiset juomarit, erityisesti miesporukato

pyrkivät humalan yhteisölliseen kokemiseeno

nousu- ja laskuhumalan jakamiseen. Espanjas-

sa humalakokemukset olivat puolestaan yksi-

löllisiä irtiottoja ystäväpiirin juomisen ja juh-
lin nan y hteisöllisyydestä.

Tutkimuksen havainnot espanjalaisesta mo-

dernista juomakulttuurista antavat aihetta tar-
kistaa viinimaiden juomakulttuureja koskevia

käsityksiä. Kuva aterioihin kietoutuneesta hil-
litystä alkoholin käytöstä on Espanjan suhteen

vanhentunut. Nuorten aikuisten juominen on

siirtyryt perheen parista ja ruokapöydästä ulos

78 ATKOHOTIPOI.ITIIKKA
56 {rger): 2



kapakoihin ystävien pariin.
Espanjalaista juomista vasten myös suomalai-

nen juominen ja humala asettuvat uuteen va-

loon. Suomalaisten miesten ja naisten välisen
suhteen jännitteisyys on tässä tutkimuksessa
noussut korostetusti esille. Suomalaiset miehet
ja naiset juovat eri maailmoissa. Suomalaisten
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ENGLISH SUMMARY
Eeva Pyörälä: Finnish and Spanish drunkenness
among commercial college students (Kauppaop-
pilaiden suomalainen ja espanjalainen hurnala)

This article compares drinking cultures among
young adults in Finland and Spain. The main pur-
pose is to reassess the role of drunkenness in modern
Finnish and Spanish drinking cultures. The data of
this study consist of qualitative interviews made
am()ng commercial college students in Finland and
Spain. Two different approaches were used to ana-
lyze the data: vocabulary analysis and story analysis.

The vocabulary analysis gave micro level insight
into the way drunkenness is described in Finland
and Spain. The frequency of references to drunken-
ness was the same among Finnish and Spanish young
adults. Thus drunkenness was a phenomenon famil-
iar to both Finnish and Spanish young adults. The
majority of the Spanish expressions referring to
drunkenness wereo however. quite mild and indirect
without special definition of the state or stage of
drunkenness, whereas the majority of Finnish ex-

pressions were straight-forward.
The analysis of the drinking stories gave insight

into the interviewees' personal experiences of drink-
ing and dmnkenness. Combining the comnronly ap-

pearing lines of arguments in the Finnish and the

miesten ja naisten juomisen ja humalan erilli-
syys asettaa kyseenalaiseksi stereotyyppisen
kuvan suomalaisesta juomisesta j a humalasta.

Voidaanko suomalaisten miesten ja naisten

kohdalla puhua samasta suomalaisesta juomi-

sesta ja humalasta, kun heidän juomisen maa-

ilmansa ovat niin kaukana toisistaan?

Paakkanen, Pirjo: Suomalaisen viinapään jäljillä

- alkoholi suomalaisessa kaunokirjallisuudessa mo-
sina I9II-I2 ja 1972. Sosiologia 20 (1983): 1, B9-l0l

Pyörälä, Eeva: Nuorten aikuisten juomakulttuuri
Suomessa ja Espanjassa. Tutkimusseloste n:o 183.

Helsinki: Alkoholipoliittinen tutkimuslaitos, I99l
Viikari, Auli: Seitsemän veljestä ja suomalainen

humala. S. 34-40. Teoksessa: Pullon henki, märän
sukupolven tervehdys tohtori Pekka Sulkuselle. Mo-
niste 1980.

Spanish drinking storieso two "basic" stories about
Finnish and Spanish drinking were constructed. The
basic stories about Finnish drinking were entitled
"A summer excursion among merr" and'än evening
at a restaurant". The basic stories about Spanish
drinking were entitled "A feast with friends" and
"An individual bout of drunkenness".

Analysis of the data showed that the contrast
between the Finnish and the Spanish drinking cul-
tures was not as clear as had originally been sup-
posed. Young adults in both Finland and Spain had
personal experience of drunkenness, and drunken-
ness played a relatively important role in both drink-
ing cultures. There were, however, interesting dif-
ferences between modern Finnish and Spanish
drunkenness. Finnish drunkenness was character-
ized by a sharp distinction between the male and
female world of drinking and drunkenness, where-
as Spanish drunkenness was characterized by a

generation gap. Finnish drunkenness, especially
drunkenness among men, was also described as a
social experience during which different stages of
drunkenness were encountered, while in Spain
drunkenness was described as an individual ex-
perience, an escape from the strong cohesion of the
drinking group.

AtI(OHOLIPOTITIIKKA
56 (199r),2 79


