
SATU APO

VIINA, VATTA JA AGRAARINEN PERHE

"PERINTEISEN JUOMISEN" MATTI

Useissa suomalaisissa alkoholitutkimuksissa
on \ effall u rrvkvt ilunteita perinteiseen juoma-

kulttuuriin. "Perinteinen juomakulttuuri" ta-
vataan esittää rnonrityyppisenä ja varsin har-

vapiirteisenä mallina. Sen perustekijOina kat-
solaan olevan mieslen juominen. ei naisten.

humalahakuinen nauttimistapa sekä naisten

- etenkin aviovaimojen - harjoittama miesten
juomiseen kohdistuva kontrolli. Tämä tuottaa
juomistilanteisiin sukupuolten valisen jännit-
teen silloinkin, kun naisia ei ole lasna (ks.

esim. Falk & Sulkunen l9B0; Partanen t9ti0).
Mallin katsotaan viittaavan suomalaiseen

maalaiskulttuuriin ainakin lB00-luvun jalki-
puoliskolta lahtien 1960-luvulla tapahtunee-
seen "suurcen muuttoon" asti, jolloin maa-

seutuväestön määrä väheni huomattavasti.
Malli on mielletty mytis yleissuomalaiseksi,

ts. sen oletetaan kattavan koko suomalaisen

kansankulttuurin alueista ja luokista riippu-
matta.

Malli ei perustu alkoholihistoriallisiin tai
-etnologisiin selvityksiin. Klassista "perintei-
sen suomalaisen juomisen" mallia on perus-

teltu joiclenkin kulttuurituotteiden, esim. rea-

lististen romaanien ja elokuvien, analyyseilla
(Holmila leBB. I9-201.

Selvitan (ilmeisesti ikuisesti) tekeilla ole-
vassa tutkimuksessani kansanomaisia ja kol-
Iektiivisia alkoholiin liittyvia kasityksiar,
"kulttuurisia malleja" (cultural models) Na-

lTutkimukseni pääosan olen tehnyt Alkoholitutki-
mussäätiön rahoittamana.

omi Quinnin ja Dorothy Hollandin (1987) ter-

minologian rnukaan. Olen kayttanyt aineisto-
nani 1800-luvulla ja 1900-luvun alkupuolella
kirjoitettuja etnografisia kuvauksia, Kansan-
runousarkiston sekä aineistoantologioiden
folkloretekstejä 1500-luvulta I900-luvulle
sekä temaattista kyselyä, jonka tein Suoma-

laisen Kirj allisuuden Seuran vastaajaverkolle
vuonna 1989. Tutkimuksen tarkoituksena on

selvittää, millaisia jatkuvuuksia ja katkoksia
voidaan nähdä suomalaisten pitkäkestoisissa
ja kollektiivisissa käsityksissä alkoholista
(Apo 1995). I(ysyn myös, voidaanko mahdol-
listen jatkuvuuksien avulla ymmäfiää nyky-
suomalaista alkoholin kayttoa.

ATKOHOTI DISKURSSEISSA JA

AJATTETUSSA

Tirtkimusaineistoni sisaltaa runsaasti käsi-
tyksiä perheenjäsenten - miesten ja naisten,
nuorten ja vanhojen - suhteesta alkoholin
kayttoi;n suomalaisessa maalaiskulttuurissa
sadan viime vuoden ajalta. Aineistoni ei anna

tietoa, mitä agraariset suomalaiset ovat tänä

kautena todella tehneet. [,iikun diskurssin
tasolla ja pyrin näkemään sen "taakse", mää-

rittelemään kollektiivisia. kansanomaisen

ajattelun malleja, sita mitä puhujat ovat pitä-
neet rnahdollisena, tyypillisenä, toivottavana
ja kartettavana alkoholikayttäytymisenä.

Aineistoni sisältämä informaatio viittaa
muun muassa siihen. että naisen rooli alkoho-
lin kayttajanaja naisen suhde miehen alkoho-
Iin kayttOOn on mielletty huomattavasti varioi-
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vammaksi ja vivahteikkaammaksi kuin esitte-
lemästäni "perinteisen juomisen" yleismal-

lista voisi päätellä.
Esitän asiasta sekä yleistäviä havaintoja

että esimerkkejä.
Ensimmäinen yleismallin haastava esi-

nrerkkini on kuvaus kaakkoissuomalaisesta

talonpoikaisperheestä 1850-luvulla. Teksti

perustuu rautjärveläisessä talollisperheessä

syntyneen ja kasvaneen kertojan Johannes
Hayhan (18:19-1913) muistitietoon ja hänen

suorittarniinsa haastatteluihin. Näiden tieto-
jen perusleella herr kirj,ritti rt,nraunimaisen

esityksen Kuwaelmia ltä-Suomalaisten wan-

hoista tawoista (tt)91)-1t399 = Vuodenajat,

Perhe ja kyla, 1982, l98:l). Häyhän kuvauk-

sissa alkoholijuomia (parlovii naa, ol utta) käyt-

tivät sekä miehet että naiset. Useimrnat juo-

mistilanteet eivät ole humalahakuisia. eika

naisia esitetä kontrolloimassa perheensä

miesten juomista millaan tavalla. Vertailu- ja
testimateriaalina olen kayttänyt toista kaak-

koissuomalaisen kansankulttuurin jäsenen

Eljas Raussin (1800-1866) tuottamaa etno-

gra{ista kuvausta Virolahden kansanelämästä

1860-luvulta (Raussi 1966; ks. myös Pelto-

nen 1988, 4i)).

JOUI.UNVIETTOA KOTIPOTTTOKAUDETLA

Jolrannes Häyhä kuvaa Illmikasikirjoituksen
tarkkuudella joulun vieton sepitteellisessä
mutta todellisuutta jäljittelevässä Niemelän

suurperheessä. Jouluaaton rituaaleihin kuu-

lui "viinan lasku". Tässä perheen päämies

jakaa juhliin keitetyn paloviinan huonekun-

tansa miehille (Hayhe 1982,52):

Isäntä vei viinarakon huoneesta kammariin ja kaa-
si siitä ensin lerikko-, pohja- ja törikköputelit täv-
teen, sitten tohvin vähän ylemmä kuin puolilleen.
täytti sitten sen siirapilla, pudisteli visusti sekai-
sin, ja niin oli makea- eli siirappiviina valmis.

Sitten ilmoitti han toisille miehille olevansa vii-
naa laskemassa, ja jokainen kuljetti taskulasinsa
isännälle, joka kaasi vanhempain miesten taskula-
seihin oikeutu \ aan nuorempain siirappiviinaa.

Jokainen ko{asi taskumattinsa huoneeseensa, ja
islintä pisti talon putelit kammarin kaappiin.

Naiset saavat oman juhlapullonsa vasta joulu-
aanluna, lähtiessään kirkkoon (Häyhä 1982,

6r):

lsäntä toi kammarista punaisella viinalla tävtetyt
taskulasit, jotka jakoi vanhoille naisille kirkko-
evääksi. Vanhat rniehet pistivät kukin oman tasku-
lasinsa povelleen kirkkoon lähtiessään.

Hayhan kuvaamaa viinaista joulua vietettiin
1840- ja lB5O-luvun Rautjarvella. Alkoholi-
historian näkökulmasta elettiin kotipoltto-
kautta: tänä aikana maattr omistavat talonpo-
jat saivat valmistaa määrättyinä kuukausina

paloviinansa itse maksarnalla kruunulle ve-

ron.

Etnografisten kirjailijoiden mukaan alko-
holin kaytto ei kotipolttokaudellakaan ollut
hillitontä ja hallitsematonta, vaikka viinan
kulutus oli ajoittain suhteellisen runsasta; ta-
krnpojilla oli oma juomakulttuurinsa, joka si-

sälsi useita alkoholin kayton mallejaja tarkat

säänni.it siit:i, kenen sopii juoda, missä tilan-
teessa ja miten paljon. I(ayttomalleina on esi-

tetty päivittäinen ravinto- ja virkistyskavtto
(ks. esirn. Warelius 1854/19:18,99-100) seka

"seurallinen" pienkäyttii (vrt. Pananen 1991,

221-22ll). "Transgressiivinen", humalaha-

kuinen kayttt; (vrt. Falk I983, 166-220) oli
sallittu aikuisille rniehille suurjuhlissa, esi-

merkiksi jouluna, häissli ja hautajaisissa
(Hayha l9B2 & l9B3; Raussi 1966). Humala-

hakuista oli myös huonekunnan tai kylayhtei-
sön kontrollin ulottumattomissa tapahtuva

miesporukoiden "villi" juominen (Raussi

1966,112-113).
Pohjoinen maanviljelys edellytti harjoitta-

jiltaan kurinalaisuutta alkoholijuomien käy-

tössä. Tämä kulttuurinen hallintajarjestelma
selittaa sen. ettei Suomen kansa ole koskaan
joutunut kokemaan alkoholikatastrofeja, jot-
ka olisivat näkyneet yleisenä kurjistumisena
tai elinian ja väkiluvun merkittävänä laskuna.

Juomisen perussäännöt luotiin oletettavasti jo
paloviinakautta edeltävällä, yli tuhat vuotta

kestäneellä oluen valtakaudella.
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ITASUOMALAINEN SUURPERHE JA

VI I NAVATTA

Hayhan pikkutarkka joulujuomisen kuvaus
on kiinnostava monessa mielessä: se esimer-
kiksi paljastaa kauniisti karjalaisen suurper-
heen hierarkkisen rakenteen. Antropologit
ovat osoittaneet, että yhteiso ilmaisee siinä
vallitsevat arvo- ja valtasuhteet hyvin selvästi
ruoan ja juoman käytössä.

Mitä voimme lukea vanhoista ka{alaisista
juhla- ja pitokuvauksista? Näitä sisältyy myos

Eljas Raussin teokseen Virolahden kansan-
elämää, joka niin ikaan ajoittuu kotipoltto-
kaudelle. Voimme päätella ainakin sen, että
tasa-arvo oli kaukana karjalaisesta perlreestä.
Hayhan konstruoima Niemelän perhe, jonka
piirissä tapahtuvaa alkoholin kayttoa kuva-
taan, kuului suurtilallisiin ja oli tyypiltaan ns.

suurperhe, joka kasitti useita ydinperheitä.
Perhe oli valtasuhteiltaan hierarkkinen ja sel-
västi miesjohtoinen.

I(ertojan käsitykset miesten dominoivuu-
desta myös alkoholin käyton alueella tulevat
näkyviin alkoholiprosessin kaikissa vaiheis-
sa. Tarkoitan alkoholiprosessilla ideaalityyp-
pistä prosessimallia, jonka komponentteina
oyat raaka-aineiden hankkiminen, juomart
ualmistamiruen, juoman jahelu, juomun nautti-
minen ja juomon süilyttämiruen (Powers &
Powers 1984,4546).

Perheen päämies hallitsi Hayhan kuvauk-
sessa viljavarastoa; viljat olivat oluen ja palo-
viinan tärkeinrpiä raaka-aineita. Hän mittasi
joulujuomiin tarvittavat rukiit ja ohrat ja luo-
vutti ne sitten oluen ja viinan valmistajalle.
Tamakin oli nries, päärniehen setä. Idässä al-
kohoIi.juonran valrnisti mies, lännessä nainen.

Niemelän perheen päämies jakoi valmiin
viinan pulloittain talouclen muille jasenille
rankijärjestyksen mukaan; tähän vaikutti

llaitsi genusero myös sukupolvien välinen ar-
voero. Niinpä naimisissa olevat miehet saivat
sekoittamatonta paloviinaa. Naimattonrat eli
nuoret miehet rinnastettiin naimisissa oleviin
naisiin - molemmat ryhmät saivat siirapilla
laimennettua viinaa. Perhehierarkian alin
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ryhmä, naimattrtrnat nuoret naiset, fai koko-
naan ilmarr.

Sama miehinen rlistribuutiovalta ilmenee
rituaalisella jouluaterialla. Isäntä jakaa nai-
sille vain yhden paloviinaryypyn, mutta mie-
hille vähintään kaksi. Naisten viinan nautti-
rnista voitiin siis kontrolloida määrällisesti
joko ekskluusion avulla, jattamalla heidat
osattomiksi tarjoilusta, laimentamalla heille
tarkoitettu alkoholijuoma tai tarjoamalla heil-
Ie vain osa siitä viinamäärästä, joka annettiin
miehille.

Naiden distribuutiotapojen esitetään sovel-
tuvan naisten lisäksi myös naimattomiin mie-
hiin. He saivat "viinan laskussa" laimennet-
tua paloviinaa. Muissa joulun viinatarjoiluis-
sa, esimerkiksi vieraitlen tervehtimisrituaa-
Iissa, "vanhat miehet" nauttivat rfyppyjä ja
nuoret miehet ja naiset katselevat sivusta
(Hayha 19t]2, 5:l-54): "Nain kulki vieraan
tuomislasi kaikkein vanhain miesten käsissä,
vaan nuoremmat miehet eivät tulleet likitie-
noillekaan." Sama vanhojen suosiminen .ja
nuorten syrjiminen esitetään elonkorjuutal-
koiden kuvauksessa (Hayha 1982, 341, 345):

Vanhemmille tarjosi talon isäntä ruokaryypyt, vaarr
ei nuorille. - - Kun oli muutama hetki leikattu.
istahdettiin maahan selkää oikaisemaan, jolloin
isännän sijainen tarjoili viinaa vanhernmille ihnri-
sille. Nuori väki joi janonsa sammuttamiseksi las-
kusta harmaata eli vedella sekoitettua rnailoa.

ATKOHOLIN SYMBOTISIA JA SOSIAATISIA

ME RK ITYKS IA

Alkoholijuomien symboliset merkitykset täs-
sä kulttuurissa liittyvät hyvin usein seka fyy-
siseen voimaan että sosiaaliseen valtaan. Al-
koholijuomaan oli "tiivistynyt" viljan, päära-
vintoaineen voirna. Assosiaatioita painokkai-
siin tuotanto- ja uusintamisprosesseihin sekä
vi[jasatojen että uusien sukupolvien tuottami-
seen näkyy jonkin verran. Ne liittyvat erityi-
sesti olueen. Joulujuomisen katsottiin edistä-
vän seuraavan elinkeinosyklin satoa. Häärii-
tin tietyissä vaiheissa morsiamelle juotettiin
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olutta. Naiset nauttivat olutta myiis synnytyk-

sen jälkeen (Raussi 1966, 296, 299, :122).

Tahan historialliseen vaiheeseen liittyvässä
{blkloressa ja etnografisissa kuvauksissa tuo-

rlaan useimmiten esiin alkoholiin liittyvanä

sosiaalisena peruskonfliktina osallisten ja

osattornien välinen jännite. Naiset, nuoret

miehet la palkolliset tunsivat katkeruutta

isäntien distribuutiovallasta. "Erittäin on

sonnanluojat, erittäin on olven juojat", toteaa

17OO-luvulla tallennettu sananlasku (Kuusi

1953). "Juornaseuroilla ja juornattomilla oli

molemmin puolin vihattava raja - -", kirjoit-
taa Raussi (1966, 157). Hanen mukaansa

(Raussi 1966, 157) naiset (varttuneine) lapsi-

neen "pahemmin nurisivat ja kieroin silmin ja

kuivin suin kattoivat karsaammin hein [juo-
jia]" seka "tekivät aina pullista kellon, ettei-

vät miehet saanneet kotoinansa fulki ja rau-

hassa ryyppäi1lä".
Nauttijoiden ja osattomien välisen ristirii-

dan hävittivat uudet juomat, kahvi ja tee. Näi-

den jakamiseen ei sovellettu vanhoja, juojien

eriarvoisuutta ilmentäviä sääntöjä, vaan kah-

vista ja teestä pääsivät osallisiksi perheyhtei-

sön kaikki aikuisjäsenet.

Eljas Raussi esittää naineiden ja naimatto-

mien miesten välisen viinarajan murtuneen

nimenomaan kahvin avulla: nuoret miehet

pääsivät nauttin'raan paloviinaa "julkisesti"
eli perheen keskuudessa tekemalla norria.

Tämän jälkeen perheen alistetut ja valtaapita-

vät miehet leikittelivat sopuisasti keskenään

Raussi 1966,157):

Ennen juomaseuroilla ja juomattomilla oli molem-
min puolin vihattava raja. Nyt nämä nykyiset juo-
mat ovat ikänänsä kuin pois reväisseet sen rajasei-
nän. Nuoretkin tekee niinkuin vanhatkin puolet:
kahvikuppinsa täyttävät väkevämmillä vtyilla, ja
samaten tekevät ja juovat kahvista ärrän, s.o.

norrin.
Nuoret jaalaavat vanhoin kanssa ja leikkisästi

ilkastelevat heidan hoipertelevia polviansa ja ris-
teileviäjalkojansa; kaikki kuitenkin ovat yhtä seu-

ruutta vastakkain leikitteler äiset.

Kahvin ja teen ansioksi on pitkään luettu se,

että ne alkoivat syriäyttaa paloviinaa virkis-

tys-, vierailu- ja juhlajuomanakin jo kotipolt-

tokauden lopulla. Ansioluetteloon on mitä il-
meisimrnin Iisättävä myös perhedemokratian

erlistäminen.

NAISTEN STRATEGIAT MIESTEN JUOMISEN

SUHTEEN

Entä sitten kysynrys naisten harjoittamasta

miesten juomiseen koh<listuvasta kontrollis-

ta? Käyttamäni kaak koissuonralaiset etnogra-

fiset kuvaukset eivät viittaa vaimojen avoi-

miin yrityksiin kontrolloicla rniehensä j uomis-

ta. Voidaan olettaa, että miestään näkyvästi

kontrolloiva vaimo ei ollut toivottava ilnriti

hierarkkisessa ja miesj ohtoisessa perheessä.

Vielä l9B9 tehdyssä kyselyssä kaakkois-

suomalaiset naiset kertoivat äitiensä ja isoäi-

tiensä opettaneen, että vaimon tuli kohdella

vslävällisesli juopotlelevaa uviomiestärin ja

vaikuttaa häneen lempeydella. Kannakselai-

sen naisinfbrmantin mukaan äidit neuvoivat

tyttäriään hoivaamaan humalaista, "ei saanut

humalaiselle pahoin sanoa"; vaimon tuli "sel-

valla paalla kauniisti puhua, kun jo krapula-

kin oli ohi". Sama muistelija kertoo nuoresta,

vastikään synnyttäneestä emännästä, joka toi-
mi näiden ohjeiden vastaisesti. Tämä nuori

nainen antoi juopuneena räyhäävälle miehel-

leen selkään pihlajakepillä, onnettomin seu-

rauksin:

Aamun valjetessa isanta lahti. Pari kirjettä tuli
Amerikasta ja rahaa tytölle. Sitten yhteys loppui.
(sKS, N 1e18)

Naisten lyyrisessä lauluperinteessä kuvataan

vaimo vain juopottelevan aviomiehen uhrina.

Myoskäan miesten laulamat, miesten juopot-

telua käsittelevät laulut eivät sisälla kasityk-
siä kontrolloivasta vaimosta tai äidistä. Lau-

Iuissa ilmaistu aggressio tai pelko kohdistuu

2Koodi viittaa Suornalaisen Kirjallisuuden Seuran

Kansanrunousarkistoon, vuonna I 989 tehtvyn al-
koholikyselyyn (SKS l9B9), jossa vastaajana on

toiminut vuonna 19lB syntynyt nainen (N 191B)'
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kyllyhteistii;n tai kvlän naisten ("akkojen")
nr utxlostarnaan n,hrnään, joka esittää negatii -
v isiu arvioi l.a nriehestä.

Naiset keyttivätkin useita epäsuoria strate-
gioita pyrkiessään vaikuttamaan ntiesten al-
koholin ktil tttitin lai suojuanrrun itseJrirr lii-
män aiheuttamalta kärsimvkseltä. Osa toi-
mintatavoista liittyi aviopuolison valintaan.
Naisten lauluperinteen ja muistitietojerr nru-
kaan aidit ja isoaidit varoittivat painokkaasti
nuoria lr lliijr.i seuruslelemusta ju uvioilumusta
juopottelevien miesten kanssa. Seurustelu- ja
kosintatilaltteessa tytöllä oli oikeus torjua
häntä tavoitteleva nuorukainen sillä perus-

teella, että poika joi liikaa. Myiis tytön van-
hemmat ottivat sclvää kosijan alkoholinkayt-
tötavoista.

Nuorukaisten arvioinnissa auttoi kylayhtei-
sön juoruinlirrmaatio. Tämän välittäminen oli
suorästaan institutionalisoitu Kaakkois-Suo-
men useilla alueilla. Kyseessä oli niin sanottu
"kontinkanto". Avioitumisikäisiä nuoria kos-
kevaa juoru- ja panetteluinformaatiota Ier,itti-
vät ennen kaikkea kylayhteison naiset. Naiset
saattoivat siis vaikuttaa kollektiivisen "kylen
naisten" ryhmän edustajina juopottelevien

miesten elämään. Miehet kommentoivat lau-
luissaan hyvin aggressiivisesti tätä sosiaali-
sen kontrollin muotoa. l,auluista tunnetuin on

Lönnrotin Kantelettareenkin (1840) sisältyvä
"Akat saatanat sanovat". Mieslaulaja valittaa,
että hänet on leimattu syiimäriksi, juomariksi
ja "koinuriksi", kylän kaikkien naisten part-
neriksi.

Perinne tarjosi aviovaimoille joitakin kei-
noja, joilla kasitellü miehensä juoppoutta.

Nainen saattoi turvautua etnomedisiinaan.
Useiden in{irrmar.rttieni ja Kansanrunousar-
kiston kasikirjoitusten mukaan juoppouden
parantaminen katsottiin nimenomaan vaimon
tehtäväksi. Parannustavoista tunnetuin oli
"kalman" cli tuonpuoleisuuteen kuuluvien
vainajien voiman ("väen") kaytto. Kuolleen
suuhun pantiin raha; tätä liotettiin viinassa.
joka sitten juotettiin parannettavalle tavalli-
sena viinana. Muita parantavia juomia val-
mistettiin lisäämal1a viinaan "inhottavia".

saastaisia aineita (kuukautisverta, hiiria,
ulostusla, oksenrrusta). lnhottavan aitresosan
Ioivoltiin tekevän siihen liittvvästä r,iinasta-
kirr vastenrrr iel istä nauttijalle.

Naiset hakivat aJrua yliluonnollisilta voi-
rnilta nryös rukoilemalla miessukulaiser.rsa
parantunrista alkoholismista. Ympäristii,tinsä
h<. saattoivat vedota laulamalla valituslauluja,
joissa he kuvailivat juopottelevalta nriehel-
tään saamaansa kohtelrra.

LANSI-SUoMI: LUoKKAKUI,TTUURIEN

ONGETMA

Itäsuomalaisten etnografisten kirjailijoiden
mukaan alkoholikasitykset ja -käytanteet oli-
vat sidoksissa agraariyhteisöjen rvhmäraken-
teisiin ja sosiaalisiin kategorointeihin. Ita-
Suomessa toimittiin 1800-luvulla viela pit-
kalti perheen, suvun ja kylan muodostamien
sosiaalisten perusyksikkojen pohjalla. Alko-
holikulttuurissa primaareja kategorioita ja
oppositioita olivat miesten ja naisten hierark-
kinen vastakkaisuus" samoin naimisissa ole-
vien ja naimattomien.

Kun lukee länsisuomalaisten etnografisten
kirjailijoiden kuvauksia kotipolttokaudelta ja
niukan kulutuksen alkukaudelta, huomaa,
että alkoholin käyttosaantoiä iäliitettäessä on

otettava huomioon myris luokkanäkökulma:
jako tilattomiin ja tilanomistajaperheisiin
(vrt. Peltonen 1992.127-l4l). Tema jako ne-
kyy esimerkiksi Aleksis Kiven (t834-1572)
Nummisuutareissa ja Seitsemässä veljekses-
sä sekä Samuli Paulaharjun (1875-1944)
teoksessa Härmän aukeilta (l 9:12).

Talollisluokassa vaimo asui "vieraassa ko-
dissa", miehensä ja tämän suvun omistamalla
maatilalla. Myiis tilan tuotto miellettiin ensi-
sijaisesti miehen omaisuudeksi (Paulaharju
1932, lO2): "Rukiit ja raha olivat isännän
omaisuutta." Tavan, jolla isäntä käytti varo-
jaan esimerkiksi viinaan, ei katsottu kuulu-
van emännän suoraan vaikutusalueeseen
(Paulaharju 1932, lO2):
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Aila itse tiesi, minkä saattoi hukata pellontuottei-
ta, ettei talo jäänyt puutteeseen. - - Vrihan kylla
joskus, ja monestikin, kayda niin, että isäntä kau-
punkinratkalla päästi verensä valloilleen ja ryypis-
keli koko ruiskuorman. Mutta mitäpä se akoille
paistoi. Tyhjana ukko ajella koykytti kotipihalleja
oli vähän nurruisella päällä eikä liikoja prätissyt,
rnurahteli vain äkäisesti, kun emäntä kyseli:

"Kuinkas se nyt on menny sun reisus?"'

"Talonpoikaisrationaliteettia" kantavien

isäntien oletettiin osaavan arvioida, miten

paljon ryyppäärnistä talo kestää (vrt. Apo

1e96):

Kivelan talon isäntä oli anlanut pojilleen elämän
ohjeita sanomalla. että tümä talo kestää yhtlen mie-
hen ryyppäämisen nrutta teitai on seitsernän veljes-
tä; jos te alatte juoda, on pian kaikki mennyttä.
(SKS, M 1914, Savo-Karjala)

Mikäli tilallismies juopotteli vakavasti, vai-

mon odotettiin asettuvan eräänlaisen vara-

isännän rooliin. Oman työnsä lisäksi emäntä

piti huolta talouden jatkuvuudesta ja pyrki

paikkaamaan isännän laiminlyi;ntejä joko

omalla työpanoksellaan tai palkollisten avul-

la. Hella Wuolijoen luoma Niskavuoren Lovii-
sa-emäntä on prototyyppinen "varaisäntä-

emäntä".
Avoimimmaksi ja tiukimmaksi vaimojen

harjoittama alkoholikontrolli on mielletty

maattomien maatyöläisten tai käsityöläisten

perheissä. Kaunokirjallisuudessa kiteytetty

prototyyppinen kurinpitäjä-vaimo on Nummi-

suutarin Martta.

Tilattomien perheissä puolisot olivat talou-

dellisesti tasa-arvoisia - kummallakaan ei ol-

Iut maaomaisuutta eikä usein muutakaan va-

rallisuutta. Perheen toimeentulo oli yksin-

omaan molempien puolisoiden työkunnon ja

ahkeruuden varassa. Tässä luokkakulttuuris-
sa perheideologiaan kuuluivat käsitykset tar-

mokkaasta vaimosta, jonka suoranaisena vel-

vollisuutena on puuttua tehokkain ottein mie-

hensä juomiseen. Ellei hän tätä tehnyt, saattoi

perheen jo valmiiksi alhainen elintaso laskea

al le toimeenlulom inimin.
Nama kasitykset vaimon roolista saattavat

osaltaan selittää sitä, että suomalaisessa ag-

raarisessa folkloressa esitetään miehensä j uo-

mista kontrolloiva vaimo koomisena hahmona

hyvin harvoin - päinvastoin kuin keskiluok-
kaan ja kaupunkiväestöön ankkuroituvassa

kaunokirjallisuudessa ja viihteessä.

"MATRIARKAATISET" MAATTOMAT?

Etnografiset kirjailijat kuvaavat usein tilatto-
man perheen tukipylvääksi vairnon. Naisen

vastuunkanto koko perheestä alkaa Paulahar-
jun mukaan jo ennen avioliittoa. Tyypilliselle

rengille annetaan varsin heinäsirkkamaisia

ominaisuuksia; hän elää huolettomasti ja har-

rastaa esi-industrialistiselle pal kkatyol ai sel-

Ie ominaista halukulutusta (vrt. Magnusson

1988, 312-345). Nuoren tilattoman miehen

"huolettomuus" oli mahdollista, koska hän sai

isännältään asunnon, ravinnon ja osan vaat-

teistaankin. Vuosipalkasta ei useinkaan jää-

nyt paljoa säästöön (Paulaharju 1932,92):

Rengit kylla saivat paljon rahaa, senkuin piiat,
mutta useilta se meni saman tien kuin oli saatukin.
Kun palvelusvu<isi päättyi, ei enää monta markkaa
ollut isännän takana, jopa joltakulta loppui paikka
ennenkuin vuosi.

Verhoihin [vaatteisiin] meni markkoja, ja vii-
naan meni vielä useampia, haissäja hypyissä hävi-
si monet pennit, ja monen pennit pyorahtelivat
korttipelissä toisten taskuihin. Mutta renki-Masa
antoi pennien pyöriä, turahti vain ja murahti:
"Nahka se, joka narajaa, eikä trengin palkkal"

Antero Wareliuksen (1821-1904) mukaan

osa rengeistä ei pystynyt säästämään palkas-

taan naimisiin mentyäänkään Warelius 1854/

1938, 67): "Usealla renkilla on vaimo ja lap-

sia, vaikkeivät he kaikki suinkaan säästä mi-

tään palkastansa niille hyväksi; - -."
Paulaharjun mukaan nuoret tilattomat nai-

ser käyttäytyivät toisin. Piika säästi palkkansa

ja kaytti talon antaman oman aikansa kankai-

den ja vaatteiden tekoon - näitä kerättiin va-

rastoon oman tulevan talouden tarpeisiin
(Paulaharju 1932,93):
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Mrrttu piiat osasivat pitaa kiinni pienistäkin pal-
koistann. Monella oli sl,ksvlla. kun vuosi loppui.
koko palkka korvaamatta isännän arkussa. Se pan-
tiin pankktxrn oman arkun pohjalle, ja joka vuosi
pistettiin sinne lisää niin, että jollakulla saattoi
lopulta olla tallessaan satoja markkoja, viisi-. kuu-
sikinsataa. - -

Oman aikansa joulun jalkeen piika kehrasi ja
kutoija näpräili onria tOitaan päiväsyrlärnetja vielä
iltamyOhallakin, kun rengit jt) täyttä päaitai lrornasi-
vat ylisängyssä.

Myös Kiven Nummisuutareissa (1864) Martta
on tuonuI perheeseen suurerlman taloudelli-
sen pesämunan kuin miehensä. Vaimon talou-
dellinen panos antoi haluttaessa ja tarvittaes-
sa perusteita naisvaltikan kaytttion tilattomi-
en perheissä. Vaimojen "viinavallan" käyttöä
pidettiin välttämättiimänä tilattomien kult-
tuurissa; jos mies menetti tvökuntonsa, vai-
molla ei ollut tukenaan omaisuutta, tyOikaisia
lapsia eika palkollisia.

Maattomien elämänmuotoon kuuluvia käsi-
tyksiä ja käyttaytymistapoja periytyi Suomes-

sa l900-luvulla sekä pienviljelijOiden että

työväestön luokkakulttuuriin. Kyselyni inlbr-
mantit kuvaavat naisten ja lasten pelkoja, joi-
ta isän tilapäinenkin juominen vähävaraises-

sa perheessä herätti:

Lapsuudestani muistan joskus isänikin erehty-
neen kavereitten kanssajuopotteluun ei tosin niin.
että perhe olisi kärsin1 l. mullä omasi sen r erran
heikon luonteen että kun tarjottiin, niin ei "pulloon
sylkenyt", kuten on sanonta.

Hän kanssa muuttui tavoiltaan, laulajapoikia
kun oli, kylla ralli kuului jo kaukaaja velatkin tun-
tuivat saatavilta ja asiat olivat kaikki kohdallaan,
vaikka kirveen nokassa oli monesti perheen toi-
meentulo, siis metsätöistä hankki leivän.

Muistan aina että aitini oli harmitettu, eikä suot-
ta, kun tuli kohmelossa rokulipäiviä, joita oma ta-
lous ei olisi kestänyt.

Aitiri "li hiljainen ja sulkeutunut muutenkin,
meni aina moniaita päiviä ennen kuin sai "mielen-
sä takaisin". Me lapset kylla olimme tilaisuuden
tasoilla, tiesimme mistä hiljaisuus ja puhumatto-
muus johtuivat. - - Yritimme hiljaisuutta laukais-
ta monilla omilla kepposillamme, nöyrinä tehdä
meille uskottuja pieniä palveluksia, kuten puiden
kantoajavedenhakua. (SKS 1989, N l9Il, Keski-
Pohjanmaa)

Yhteiskuntaluokkien välinen ero vaimojen

harjoittamassa j uonlakontrollissa on näkyvis-
sä vielä l980-luvulla Marja Holmilan tutki-
muksen mukaan; etenkin maaseudulta lahttli-
sin oleval lyiiliisnrisel l,uuttuivat ur iomie-
hensil juorniseen tarmokkaammin kuin keski-
Iuokkaisten perl-reiden aidit (Holmila I9BB.
6:\-64).

MIES, NAINEN JA ATKOHOTI NIUKAN

ALKOHOTIN KUTUTUKSEN KULTTUURISSA

Millaisiksi kasitettiin miehen, naisen ja vii-
nan suhteet seuraavalla historiallisella kau-
della, jolloin alkoholin kulutus oli hyvin al-
hainen? Kulutus alkoi laskea suhteellisen
nopeasti vuonna 1866 tapahtuneen kotipolton
kiellon jalkeen (Peltonen 1990). Suomessa oli
voimassa kieltolaki vuosina 1919-1932.
Kieltolain kumoamisen jalkeenkaan useim-
missa maalaiskunnissa ei sallittu alkoholin
myyntiä. "Suuren kuivuuden" kautta kesti lä-
hes vuosisadan aina I960-luvulle asti.

Niukan alkoholin kulutuksen kauden ide-
ologisena kontekstina oli idealistinen kehi-
tysusko. Sen mukaan ihminen nousee kor-
keammalle "sivistyksen" tasolle suitsimalla
aistillisuutensa ja panostamalla henkisyy-
teen: itsensä kehittämiseen sekä "suuriin aat-

teisiin". Tämä syvätason ideologia oli kehkey-
tynyt länsieurooppalaisessa porvariskulttuu-
rissa lB00-luvulla; se lapaisi useimmat muut-
kin yhteiskunnan kerrosturnat, Suomessa

"valistuneen maalaisväestön" sekä järjestäy-
tyneen työväestön (vrt. Siltala 1996). Ankara
alkoholinvastaisuus kuului tahan ideologi-
aan, jonka nousu ja oheneminen selittänee
parhaiten alkoholin kulutuksen "pitkia aalto-
ja" kahdensadan viime vuoden aikana (vrt.
Makela l98l).

"Suuri kuivuus" havitti kansanomaisesta

alkoholikulttuurislamme viinan päivittäisen
ravinto- ja virkistyskaytön; tämä oli ollut mah-

dollista vauraimmissa talouksissa. Myös seu-

rallinen pienkaytto hävisi: tämä ilmeni esi-
merkiksi vierailun yhteydessä tarjottuina
ryyppyinä. "Suuren kuivuuden" yli selvisivät
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vanhasta alkoholikulttuuristamme vain hu-

rnalal.rakuiset käyttötavat: aikuisten miesten

juhlajuominen sekä huonekunnan tai kyleyh-
teisiin kontrollin ulottumattomissa tapahtuva
rrriesporuk,,irlen "r illi" juominen.

l'olklore- ja muistitietoaineistoissa ilmais-
tujen kasitysten mukaan naisen alkoholin
kriytttl väheni niin, että se koettiin poikkeuk-
seksi. Vlikäli sitü esiintvi Iainkaan, se liittyi
suuriin yhteisollisiin juhliin kuten häihin tai

sitten nuorten seurusteluun tar.rssilavoilla.

Naisen alkoholin käyttin katsottiin indikoivan
sitä. että nainen ei ollut kunniallinen - vain

"huonot" tyttit .joivat.
Alkoholia tilapäisesti ktyttavään naiseen

voitiin liittaa lievempiä negatiivisia nrerkityk-
sia. Kyselyni kertojien mukaan saatettiin esi-

merkiksi juhlissa puolittain vahingossa hu-

maltuva nainen mieltaa koomiseksi hahmok-

si, klovniksi joka pudottaa kahvitarjottirnen

vieraidensa edessä tai joka haiden jalkeen

ajaa polkupyörällä suohon.

Tänä kautena jakautuivat myös alkoholi-
juomien lajit miehisiin ja naisellisiin. Olut,

sekoittamaton paloviina ja alkoholijuomien
korvikkeet olivat miesten käytössä. Naisten

alkoholin kaytosta puhuttaessa tuodaan

useimmiten esiin viinan sekoittaminen kah-

viin tai makeiden viinien nauttiminen esimer-

kik"i r ieruilun t htevtlessii.

Naisen ja alkoholin suhteen kaventuminen

liittyi kulttuuristen naiskäsitysten muutok-

siin. Porvarillisessa genusideologiassa nai-

nen määriteltiin ennen kaikkea äidiksi ja per-

heen moraalin yllapitajaksi. Talloin hanet

miellettiin miestä puhtaammaksi ja eettisesti

kehittyneemmäksi, erityisesti suhteessa ais-

tillisuuteen ja ruumiillisuuteen - tälle alueel-

le kuuluivat myös alkoholi ja humala (vrt.

Frykman & Ltifgren 1979, 84-102; Caunt
1984, 138-139). Nama kasitykset velvoittivat
naiset luopumaan juomisesta ja avoimesti
"valvomaan" miesten alkoholin kayttoa seka

perheessä että nuorlen seurustelutilanteissa.

Naisen viinavalta lisääntyi myös sosioekono-

miselta perustaltaan patriarkaalisissa tilallis-
perheissä.

Seurauksena oli juomisen salailu. Osa ky-
selvni vastaajista mieltää tämän uutuudeksi:
heirlän isoisänsä saivat nauttia alkoholijuo-
nransa kotona, naisten nähden. Kertojien isät
joutuivat juornaan viinansa tallissa, sittem-

nrin autotallissa:

I(un taloon tuli islinnän vieraita. isär'rtä tiesi että
vieraat oltaa ryy[)yn. Islintä sano "mertnään Rus-
koa katlomaran". Nlutta viis [luskosla. lsäntä otti
tallin ruvusta viinapullon. Siitä r'uolrn perään nv-
pvt. (Sl(S 19U9, l\4 lftgf)" lltelä-t'ohjannraa)

"Kuivan kauden" alkoholikulttuurin proto-

tyyppisenä juomatilanteena kyselvni vastaa-

jat esittävät nuorten miesten iltamaryvpiske-
lyn. Juojat uhmasir,at kahta kontrolliryhmää,
j arj estysmiehiä j a tytta,j ä. lvtttij en harj oitt ama

"viinakuri" oli tehokasta ja pelattya; tanssi-

tettava tyttö havaitsi viinanhajun helposti:

Minun aikanani. kun olin nuori, iltamissa sen huo-
masi. kuka poika haiskahti alkoholilta tanssiessa.

Jos oli tuttu poika, sille motkotettiin, jos oli tunte-
mator.r poika, sen kanssa ei lähdetty tanssirnaan
enüä vhtään kappaletta, vaikka olis ollut kuinka
kornea ja viksun näkijinen poika. (SKS 1989, N
t914, Karjalan Kannas)

Suomessa idealistiset käsitykset "puhtaista"

naisista ja "moraalittomasta" alkoholista levi-
sivät raittiusliikkeen siivin lB00-luvun lopul-
ta lahtien myös alempien yhteiskuntaluokki-

en keskuuteen; valistus tavoitti kohteensa

kansanliikkeinä ja järjestöinä, painotuotteina

seka papiksi ja kansakoulunopettajaksi hen-

kilöityneenä.

Käsitys naisesta miestä jalompana, eettis-

moraalisesti kehittyneempänä olentona ei

kuulunut varhaisempaan agraariseen maail-

mankuvaan. "Piika" ja "akka" olivat miestä

alempia olentoja, myös henkisesti. Suomalai-

set maalaisnaiset ja heidan miesväkensä op-

pivat kuitenkin nopeasti 1800-luvun porva-

riston tuottaman genus- ja perheideologian.

Informanttieni mukaan "henkisiin ar-voihin"

perustuva alkoholikielteisyys saattoi saada

lähes hysteerisiä muotoja - kyseessä ei ollut
rationaali pelko perheen toimeentulon vaa-

rantumisesta. Läheisen miehen näkeminen
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humalatilassa jarkvtti 1920-luvulla talollis-
lu,rkkuan kuuluvaa nuorla naisla ja naapurin
pikkutyttiijä syvästi. Alma-morsian haki itki-
en sulhasensa pois juomaseurueesta: Almalla
oli tukenaan naapurin pikkutyöt - vksi heistä

kertojani -ja tytöt itkivät yhta haikeasti kuin
morsian. "Oli se niin jarkyttavää, kun yleensä

humalaisia ei nähty", lopettaa lounaissuonra-

lainen muistelija (SKS 1989, N 1913).

ENTA NYT, NISKAVUORI?

1990-luvun perspektiivista alkoholikulttuu-
rimme muutos saattaa näyttää joiltakin osil-
taan kehämäiseltä: olemme jättäneet taak-
semme suuren kuivuuden ja elämme aikaa,
jolloin "juopuu piika seka akka", kuten 1500-
Iuvun Suornessa. Olemme myos pitkalti luo-
puneet juomien luokittamisesta naisille ja
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ENGLISH SUMMARY
Satu Apo: Alcohol, pouer antl the pre-indus-
trial community (yüna, aolto ja agraarinen
perhe)

Finnish researchers are prone to compare cur-
rent trends in alcohol consumplion with 'tradition-
al Finnish drinking habits'. This gives rather a sim-
plistic, one-sided picture ofthe situation. It frrr:us-

es exclusively on male drinking patterns, sper:ifi-
cally on the male tendency to drink 'to get drunk',
while women, particularly wives, are consigned to

the role of controlling male drinking.
In this cultural study of drinking habits and atti-

tutles to alcohol, we find that before the advent ol'
the temperance trends in the late 19th century, fair-
ly liberal drinking habits prevailed in the rural
t:ommunities of Finland. Folklore and ethnograph-
ic material give evidence that drinking customs
were much the same as in southern and Continen-
tal Europe: alcohol was enjoyed as a daily refresh-
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ment and taken regularly with meals. Heavier
drinking was permissible on special ocr:asions,
(Christmas, weddings and funerals), albeit only for
men.

Bourgeois ideals r,,f progress and enlightenment
spread throughout Finland in the l9th century. All
forms of "base" indulgence became taboo, alcohol
heing seen as a threat to the'good life'. Temperance
thinking steadily filtered through to all sor:ial
r:lasses ancl the drinking customs ofthe pre-indus-
trial era gradually died out, followed by a period
known as the'great drought', lasting more than a
century. As it was considered improper for ladies to
drink, most drinking was done by men, chiefly with
the aim ofgetting drunk.

Today, following the footsteps of Continental
Europe, we l'inns are relearning the drinking cus-
toms enjoyed by our agrarian ancestors before the
advent of temper'än(,e an<l the 'great drought'.

KEY WORDS:
Alcohol cuhure, anthropology, rural tradition, Finland, males, females
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