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OLAV IRGENS.JENSEN

ALKOHOLITAVOISTA
SYRJAISESSA KUNNASSA

Johdanto

Yhteiskunta kaupunkimaistuu yhä li-

sääntyvässä määrin, ja sitä mukaa alkoholi"
tavatkin muuttuvat. Niinpä voi olla mielen-
kiintoista selostaa alkoholitapoja ja suhtau-
tumista alkoholiin sellaisilla syrjäseuduilla,
jotka muodostavat suurimman vastakohdan
uudenaikaiselle, teollistuneelle kaupunki-
yhdyskunnalle.l) Joskin suurissa yhdyskun-
nissa vallitsevien normien ja arvojen vai-
kutus yhä selvemmin ilmenee syrjäseuduil-
lakin, on elämä täällä kuitenkin vielä suu-

ressa määrin luonnon omien monivivahteis-
ten vaatimusten leimaamaa. Kuvaamamme

syrjäinen kunta sijaitsee huomattavasti na-
papiirin pohjoispuolella. Nimitämme sitä
seuraavassa Pohjoiskunnaksi (Nordkom-
munen). Vain yksi prosentti sen kokonais-
pinta-alasta on viljeltyä maata, neljä pro-

senttia on metsää ja loput enimmäkseen
jylhiä tuntureita ja lakeuksia, jotka päätty-

vät Atlantiin viettäviin jyrkänteisiin. Asutus

1)Tätä aihetta käsitellään yksityiskohtaisemmin
teoksessa Ol av I rgen s-Jen s en: Alkaholvaner
i en utkantkommune. Oslo. Universltetsforlaget 1965.

on yleensä hyvin hajanaista, joitakin suu-

rehkoja taloryhmiä lukuun ottamatta. Viime
väestölaskennan mukaan kunnassa asui

yhteensä n. 1 500 asukasta jakaantuneina

n. 350 talouteen. Väestö polveutuu pääasi-

assa viikingeistä ja saamelaisista; aikai-

semmin tänne on tullut myÖs joitakin suo-
malaisia. Teollisuutta ei ole ja kalastus on

tärkein elinkeino. Lampaita pidetään melko
paljon, kun meri-ilmaston johdosta joilla-
kin seuduilla on laiduntamahdollisuuksia
ympäri vuoden. Yhteensä n. 20 o/o väestös-
tä saa elatuksensa maataloudesta. Talvi on

pilkä, pimeä ja kylmä, ja kovat myrskyt rai-

voavat pitkin rannikkoa. On varsin hankalaa
päästä lähimpään kaupunkiin ja yleisen lii-
kenneverkoston tuntumiin. Useat maalais-

talot ovat alttiit kaikille tuulille, monet talot
on jopa teräsköysin kiinnitetty tuntureihin.
Jotkut näistä taloista kuuluvat eristyneim-
min sijaitseviin Norjassa.

Pohjoiskunnassa esiintyi melko paljorr

mieli- ja hermosairauksia, ja syrjäseudun
yksinäisyys tuntui erikoisesti painostavan

naisia. Vaikeimpia ongelmia oli useissa per-

heissä lasten kuljettaminen talvipimeässä



avoimien ulappojen yli lähimpään asunto-
kouluun. Nämä matkat voivat olla varsin
dramaattisia, joskus hengenvaarallisiakin.
Jos tuli myrsky, oli hakeuduttava lähimpään
taloon ja jäätävä sinne ehkä pariksi vii-
koksi odottamaan parempaa säätä. Mait-
se oli vaikea päästä etenemään, etenkin tal-
vella, kun lumivyöryjen vaara on suuri. Eri-
koisia pulmia esiintyi myös, kun jotkut vuo-
not olivat jäässä, mutta jää oli vielä heik-
koa.

Merellä työskentelyyn liittyvän tapatur-
manvaaran lisäksi elämä tuntui muutenkin
olevan melko vaarallista Pohjoiskunnassa.
Kuolleisuus osoittautui yleensä huomatta-
vasti suuremmaksi kuin muissa osissa maa-
ta, ja kuolemaan johtaneita onnettomuuk-
sia oli neljä kertaa enemmän.

Näillä seuduilla esiintyi paljon taikaus-
koa. Useimmat uskoivat yhä joidenkin ih-
misten pystyvän tyrehdyttämään verenvuo-
don lukemalla Jumalan sanaa. Tällaista pa-
rantamistapaa harjoitettiin jopa puhelimen
välityksellä, ja monet olivat hyvin tuloksin
käyttäneet tätä keinoa, kun lääkäriä ei ol-
lut saatavissa. Monet uskoivat myös ole-
van mahdollista taikomalla aiheuttaa toi-
selle jotakin pahaa, ja väitettiin kunnassa
elävän ainakin kaksi henkilöä, jotka olivat
olleet sellaisen noituuden kohteina. Kerrot-
tiin myös entisaikaan tapahtuneen juhlis-
sa, että jotkut päihdyttyään vetäytyivät syr-
jään ja tekivät taikoja yhdessä nähdäkseen,
kenen taika oli voimakkain. He manasivat
silloin esille kuolleiden henget. Jos tällai-
nen henki hyökkäsi jonkun kimppuun -yleensähän henki oli näkymätön - silloin
rintaa kouristi, oli vaikea hengittää ja ao.
henkilö oli vähällä tukehtua. Näiden henki-
en ja alkoholin välinen suhde saattoi kui-
tenkin olla epävarma. Eräs vanha mies ker-
toi henkien voivan yhtäkkiä esiintyä val-
koisten viinapullojen muodossa, jotka tans-
sivat ihmisen edessä tietä pitkin.

Tutkimuksessamme oli päätavoitteena
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selvittää, aiheuttaako itse asuminen maan-
tieteellisesti ja sosiaalisesti eristettynä al-
koholinkäytön lisääntymistä tai vähentymis-
tä, ja millä tavoin pakkanen, arktinen talvi
ja kovat elinehdot vaikuttavat juomatapoi-
hin. Horton on alkukantaisia kulttuureja
koskevan erittelynsä pohjalta todennut
alkoholinkäytön olevan runsaampaa niissä
yhdyskunnissa, missä elinehdot ovat epä-
varmoja, kuin sellaisissa, joissa nykyisten
ja tulevien elinehtojen suhteen on olemas-
sa tietty turvallisuuden tunne.(1) Sariola on
kuitenkin havainnut, että Suomen Lapin
syrjäisimmillä seuduilla asuvilla maanvilje-
lijöillä on taipumus juoda vähän ja harvoin.
(2) Kuusi korostaa sosiaalisen kanssakäy-
misen vaikuttavan alkoholitapoihin. Hän
kirjoittaa: "Alkoholijuomien nauttiminen va-
kiintuu ihmiskontaktien moninaistumiserr
ja voimistumisen myötä." (3)

Pohjoiskunnassa vallitsevien juomata-
pojen ja alkoholia koskevien mielipiteiden
arvosteleminen perustuu kiinteitä kysely-
kaavakkeita käyitäen suoritettuihin havain-
toihin ja haastatteluihin. Haastateltavina oll
lähinnä miehiä, ja näytteemme pääosan
muodosti 232 miestä eli miltei puolet kun-
nan kaikista täysikasvuisista miehistä. loi-
takin kertoja Pohjoiskunnasta saatuja tie-
toja on verrattu vastaaviin Gallup-tutki-
muksen tietoihin, jotka koskivat norjalais-
ten juomatapoja yleensä.

Alkoholinkäyttö entisaikaan

Vuonna 1752 Nordlandin maaherra
kirjoitti Kööpenhaminassa olevalle hallituk-
selle, että pahin vika Nordlandissa oli
"Jumatarle yhtä vastenmielinen kuin ihmrs-
ten hyvinvoinnille vahingollinen pahe,
juoppous, joka viime aikoina on lisäänty-
nyt täällä enemmän kuin muissa osissa
maata". (4) Miltei neljäsosa tämän alueen
tuloista käytettiin viljaviinaan, jota eteläs-
tä tuotiin laivoilla "kohtuuttomia määriä".
Maaherra arveli kuitenkin, ettei olisi mah-
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dollista kieltää viinan ja tupakan käyttöä

Hän kirjoittaa:
"Näiden tavaroiden (viinan ja tupakan)

suoranainen kieltäminen ei käy päinsä, sil-

lä oikein käytettyinä ne ovat varsin hyödyl-

lisiä ja välttämättömiä tämän maan asuk-

kaille, jotka pääasiassa saavat elatuksen

kalastuksesta; pieni annos vlinaa ja vähän

tupakkaa voi toisinaan, kun mitään muuta

ei ole saatavissa, lieventää sekä nälän että

janon, ja suojata heitä tämän elintavan ai-

heuttamilta sairauksilta." (a, s' 28)

Mutta pietismi toi mukanaan ankaram-

man katsantokannan. Maaliskuun 8' päi-

vänä 1757 annetulla asetuksella kiellettiin

kaikkinainen viinanpoltto mitä ankarimmin'

Viranomaiset velvoitettiin takavarikoi-

maan kaikki viinapannut, eikä enää ollut lu-

vallista matkustella ympäri maata viinaa

myymässä. Niin ikään kiellettiin alkoholi-
juomien myynti kirkkojen ja käräjäpaikko-
jen lähistöllä, ja kestikievarit saivat myy-

dä viinaa vain matkustajille. Kaupunkien

majatalonpitäjiltä kiellettiin viinan anniske-

leminen maalaisille, ja kaikkinainen viinan-

juonti maaseudulla pidetyissä häissä, risti-

äisissä, hautajaisissa yms. väenkokouksissa

kiellettiin niin ikään. Kaikista sakoilla ran-

gaistavista rikkomuksista tuli seurata kak-

sinkertaiset sakot, jos rikos oli tehty päih-

tyneessä tilassa.

Seuraavina vuosikymmeninä raittiusolot

tuntuivat paranevan, vaikka muutamat an-

karimmista asetuksista piankin kumottiin.

Mutta kun Norja v. 1814 irtaantui Tanskas-

ta, korostettiin vapautta kumoamalla muut-

kin rajoitukset. Seuraukset tästä ilmenivät

pian. V. 1830 kirjoittaa Nordlandin sil-

loinen maaherra, että voidaan laskea jokai-

sen miehen kalastusaikana käyttävän n.

neljänneslitran viinaa päivässä, "eikä tämä

olekaan liikaa ottaen huomioon kalastuksen

aiheuttamat rasitukset ja fyysiset vaivat".
1840-luvulla säädettiin kuitenkin taas

useita lakeja viinan kulutuksen rajoittami-

seksi. Näistä kirjoittaa Pohjoiskunnan naa-

purikunnassa asuva kauppias v. 1857:

"Vaikutti salamaniskun tavoin, kun uu-

det viinalait astuivat voimaan aiheuttaen
sen, että useiden kauppaliikkeiden oli lo-
petettava entinen myynti ja anniskelu . . .

Tästä lähtien viinaa juodaan huomattavasti
vähemmän. Kalastajat lähtevät merelle il-

man pulloa taskussaan, ja joillakin seuduil-
la kansa pitää häitäkin ilman viinaa." (5, s-

1 10)

Suunnilleen samoihin aikoihin syntyi
Pohjoiskunnassa uskonnollinen herätys, jo-

ka suuresti vaikutti alkoholitapoihin. Herä-
tyksen sanottiin saaneen alkunsa lestadio-
laisuudesta, joka silloin oli yleistä Pohjois-
maiden saamelaisten piirissä. Lahko vaatii
jäseniltään luopumista kaikista maallisista
iloista, kuten esim. tanssista ja alkoholin-
käytöstä, ja lahko on varsin ankara tässä

suhteessa.

Vanhojen paikkakuntalaisten kertoman
mukaan alkoholin kulutus oli vähäistä vuo-

sisadan vaihteessa ja ennen ensimmäistä
maailmansotaa. lhmisten sanottiin silloin
tyytyneen vähään. Yleensä he eivät tupa-
koineet eivätkä käyttäneet alkoholijuomia,
mutta pitivät mielellään pullon viinaa koto-

na. Silloin tällöin he ottivat ryypyn lääkkee-
nä ja kun tuli vieraita. Samoin oli entis-
aikaan tavallista, että laivurilla oli pullo

mukanaan laivassa sairaustapausten varal-
ta, ja toisinaan hän tarjosi miehistÖlle ryy-
pyn, kun oli päästy onnellisesti maihin ka-

lastusretkeltä. Näin he saivat vähän läm-

mintä sisuksiinsa ennen kuin rupesivat per-

kaamaan kalaa, missä työssä usein eniten
joutui palelemaan.

Vuosina 1919-1926 Norjassa oli ylei-
nen kieltolaki, ja siihen aikaan olosuhtei-
den kerrotaan muuttuneen Pohjoiskunnas-
sa. Silloin viinanpoltto tuli kaikkialla ylei-

seksi. Kun viinaa näin oli helppo saada run-

sain määrin, oli tästä seurauksena riehak-

kaita juhlia ja yleensä runsasta alkoholin-



l(äyttöä. Joku kertoi, että kun hänen lap-
sena oli vietävä lehmät laitumille sunnun-
taiaamuisin, nukkui maantienojissa usein
humalaisia. Kunnan asukkaat joivat paljon
itse polttamaansa viinaa, ja tätä pidettiin
jopa'kansallisjuomana'. Erikoisen runsaasti
juovilla oli aina viinasanko esillä ja he joi-
vat viinaa kauhasta. Siihen aikaan lienee
maahan tuotu salakuljetusviinaakin. Kielto-
lakiajan jälkeen ja viime sotaan asti tilanne
kuitenkin parani. Mutta sodan aikana joi-
denkin kerrotaan taas alkaneen polttaa vii-
naa itse. Toisinaan alkoholia ajautui myös
maihin torpedoiduista laivoista. Sodan lop-
puaikoina löydettiin kerran rannalta erikoi-
sen suuri viinatynnyri. Sen sisältämä viina
pullotettiin ja sitä juotiin vuoden suuressa
konfirmaatiojuhlassa. Seuraavana päivänä
ihmiset alkoivat tulla pahoinvointisiksi ja oli
tilattava sairaslaiva. Useimmat kunnan mie-
histä lähetettiin sairaalaan saamaan mahan-
huuhtelun, mutta monelle se tuli liian myö-
hään, seitsemän miestä menetti henkensä
ja yhdestä tuli loppuiäkseen sokea.

Useimpien mielestä alkoholiolot olivat
kuitenkin yleensä parantuneet. Pohjoiskun..
nassa vilmeisen sukupolven aikana. Noin
puolet kunnan miespuolisista asukkaista
uskoi alkoholin väärinkäytön nyt olevan vä-
häisempää kuin '1930-luvulla; 18 0/o katsoi
sen lisääntyneen.

Alkoholiolot nykyisin

Vaikka kaikkien alkoholijuomien annis-
kelu ja myynti virallisesti on kiellettyä Poh-
joiskunnassa, juodaan siellä kuitenkin sekä
olutta, viiniä että väkeviä juomia.

Viini ja viina ostetaan yleensä lähim-
mässä kaupungissa sijaitsevasta Norjan
viinimonopolin myymälästä. Mutta jossain
määrin viinaa valmistetaan myös laittomas-
ti. Yhdessä piirissä kolmetoista henkilöä
yhdeksästätoista ilmoitti juoneensa koti-
polttoviinaa viime nauttimistilanteessa. Mo-
nin paikoin oli myös tavallista, että joko
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poltettiin itse tai tilattiin kotipolttoviinaa jol-
takin sitä polttavalta, kun oli pidettävä suu-
ret, kolme päivää kestävät häät.

Olutta hankittiin eri tavoin. Muutamat
liikkeet rikkoivat aina silloin tällöin mää-
räyksiä ja myivät olutta pullottain. Oli myös
mahdollista saada ostetuksi vähän olutta
maitolaivasta tämän ollessa laiturissa. Olut-
ta juotiin toisinaan myös suurehkoissa yh-
distysten juhlissa. Silloln tilattiin olutlaati-
i<oita yhdistyksen nimissä, mutta ei aina
uskallettu myydä tätä olutta pullottain.
Osanottajat lyöttäytyivät tällöin yhteen 5-G
hengen ryhmiin, jotka ostivat kokonaisen
laatikon ja myivät pullot omaan laskuun-
sa. Kun oli vieraita, ei olutta kaupusteltu
avoimesti itse huoneistossa, vaan vetäy-
dyttiin vähän syrjään tätä toimitusta hoi-
tamaan. Niinpä olut esim. nuorisotalon vih-
kimistilaisuudessa kätkettiin koivumetsik-
köön ja myytiin siellä. Hankalaa käytäntöä,
jota oli noudatettava haluttaessa tarjoilla
olutta tällaisissa juhlissa, pidettiin kahdesta
syystä epäedullisena. Ensinnäkin siitä oli
seurauksena, että monet toivat mukanaan
viinaa, joka useinkin aiheutti enemmän hu-
maltumista ja metelöintiä. Toiseksi tähden-
nettiin, että jos juhlakomitealla oli mahdol-
lisuus anniskella olutta vapaasti, se tahtoi
myös valvoa anniskelua ja huolehtia siitä,
ettei kukaan saanut liikaa. Yleensä olutta
pidettiin vähemmän vaarallisena juomana
kuin viinaa. Annettiin mm. seuraavanlaisia
lausuntoja: "Olut ei ole niin vaarallista, sillä
siitä tuleä kylläiseksi." "Oluessa on maltai-
ta ja kaikkien pitäisi juoda puoli pulloa olut-
ta päivittäin." "Olen luopunut kaikista juo-
mista paitsi oluesta, sillä siitä ruumis saa
hiivaa."

Oli vaikea saada luotettavia numerotie-
toja siitä, paljonko Pohjoiskunnassa kulu-
tettiin alkoholia. Nauttimistiheyden mittana
käytimme Iähinnä vastauksia kysymykseen:
"Milloin nautitte viimeksi alkoholia? Ts. jo-
tain olutta, viiniä, hedelmäviiniä tai väkevää
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juomaa? Koettakaa ilmoittaa ajankohta
mahdollisimman tarkoin."

Taulukko 1 osoittaa, että n. 40 oÄ kai-
kista kunnan täysikasvuisista miehistä il-
moitti juoneensa alkoholia viimeksi kulu-
neen viikon aikana ja 13 o/, 1-2 viikkoa
sitten, 16 o/s:n väittäessä, etteivät he koko
viime vuoden aikana yleensä olleet mais-
taneet alkoholia. Taulukossa oikealla ovat
vastaavat luvut koko maata koskevasta
Gallup-tutkimuksesta. Koko maassa niiden
henkilöiden suhteellinen osuus on jonkin
verran suurempi, jotka eivät ole maista-
neet alkoholia viimeksi kuluneen vuoden
aikana, mutta suurin piirtein nauttimis-
tiheys tuntuu olevan sama kuin Pohjois-
kunnassa. Tällaista vertailua ei kuitenkaan
ole syytä pitää erikoisen merkitsevänä, sil-
lä Pohjoiskunnassa näytteemme haastatte-
lu tapahtui kesällä, kun taas Gallup-tutki-
muksen haastattelut yleensä suoritettiin
maalis-huhtikuussa. Monet merkit viittaa-
vat siihen, että kesällä juodaan suhteelli-
sesti useammin kuin talvella, ja näin on
asianlaita enKoisesti Pohjoiskunnassa. Ky-
symykseen juodaanko enemmän kesällä
vai talvella, vastasi 66 /o Pohjoiskunnassa,
että kesällä juotiin eniten, 31 0/s:n väittä-
essä, ettei eroa juuri ollut; vain 3 0/s us-

koi talvella juotavan eniten.
Tämän eron selittämiseksi voidaan vii-

tata moneen eri seikkaan. On ajateltavissa,
että juhlintaa ja vapaa-aikaa kaivataan eri-

a

Tau I ukko 1. Viime nauttimistilanteen ajankohdan
prosenttijakautuma miesten osalta Pohjoiskunnassa ja
koko maassa.

Viime nauttimistilanne

koisesti lyhyinä kesäkuukausina pitkän ja
kovan talven jälkeen. Kesällä kalastus on

sitä paitsi aina jonkun aikaa pysähdyksis-
sä, ja heinänkorjuuta lukuunottamatta kesä
on rauhallista aikaa. Ja paitsi että aikaa on
riittämiin, kesällä on myös enemmän mah-
dollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymi-
seen. Silloin voidaan tavata ulkona ja käy-
dä kylässä suuremmitta vaikeuksitta. Esim.
useimmat suuret häät pidetään kesällä, sa-
moin huomattavat yhdistysten juhlat. Näi-
hin osallistuivat useimmat kunnassa asuvat
täysikasvuiset ja sen lisäksi yleensä väkeä
naapurikunnistakin. Nämä juhlat pidettiin
tavallisesti nuorisotalolssa, joissa monet
nuorisosakitkin juhlivat. Ellei seurataloja
ollut, nuoriso lähti kesällä n. joka neljäs-
toista päivä - huononkin sään vallitessa

- veneillä ja tunturien yli kiiveten pitkien
matkojen päähän kalastamaan lohia jossa-
kin joessa. Jotkut pukeutuivat pyhävaattei-
siin, mutta vetivät näiden päälle toisen pu-
vun, etteivät ne pilaantuisi. Yleensä juhlat
alkoivat klo 24 aikaan, mutta todella vil-
kasta niissä oli vasta klo 4-5 aamulla. Sil-
loin toisinaan humalluttiinkin, mistä oli seu-
rauksena tappeluja ja tapaturmia.

Suuren vastakohdan viinanjuonnille,
joka näiden suurten juhlien yhteydessä
usein tapahtui suoraan pullosta ulkona tai
jossakin luhdissa tai liiterissä, muodosti
kohtuullinen tarjoilu kodeissa. Tällöin tar-
jottiin tavallisesti vain yksi ryyppy hyvin
pienestä viinalasista, joka tuskin veti enem-
pää kuin pari senttilitraa. Joskus ehkä tar-
jottiin kaksi tällaista lasillista, harvoin kol-
me, tuskin milloinkaan enempää.

Yleensä juotiin mieluimmin viinaa, ja
viinanjuonnilla tuntuu olleen vanhat perin-
teet Pohjoiskunnassa. Sitä paitsi toiset pi-
tivät viinaa lääkkeenä toisten käyttäessä
sitä yleensä vain tilanteissa, joissa sillä
oli tietty symbolinen merkitys. Ryyppy tar-
jottiin esim. usein kaupan vahvistamisek-
si tai kiitokseksi suoritetusta työstä, mutta

Pohjois-
kunta

Koko
maa

Viime viikolla
1-2 viikkoa sitten .

2 viikkoa - 2 kuukautta sitten
3-4 kuukautta sitten
7-12 kuukautta sitten . .....
Ei nauttinut viime vuonna . . .

40
13
14
12
5

16

37
14
I5
11

2
21

Yhteensä
Perusluku

100
232

'100

2 046



ennen kaikkea viinan tarjoilu oli yleinen
tapa vieraanvaraisuuden osoittamiseksi.

Pohjoiskunnassa melko harvat tuntuvat
juoneen usein tai kohtuuttomasti, ja vain
yhden miehen voitiin sanoa olevan alkoho-
listi. Viiden viimeksi kuluneen vuoden aika-
na oli tehty yhteensä kolme ilmoitusta kun-
nan raittiuslautakunnalle. Tämä ei ole pal-
jon verrattuna koko maahan, jossa on teh-
ty n. kolme kertaa enemmän ilmoituksia
suhteessa väkilukuun.

Kunnassa ei ollut järjestynyttä raittius-
liikettä, ja elävää raittiusideologiaa esiintyi
vain rajoitetuissa ryhmissä kahden piirin
alueella. Toinen ryhmä oli vielä Laestadiuk-
sen opin leimaama toisen ollessa myös
melko pietistisen uskonnollinen. Tähän vii-
meksi mainittuun kuului etupäässä kaik-
keen alkoholinkäyttöön varsin kielteisesti
suhtautuvia naisia. Muutamat näistä pitivät
valppaasti silmällä aviomiehiään. Saattoi
tapahtua, että isännän oli mentävä vene-
vajaan voidakseen ottaa ryypyn, jollain toi-
sella isännällä oli tapana pitää viinapulloa
piilossa komerossaan, ja kolmannessa ta-
pauksessa mieheltä oli lyöty rikki muuta-
mia olutpulloja, jotka hän oli kätkenyt ve-
neeseensä. Melko harvat Pohjoiskunnan
naisista kuitenkaan toimivat näin tarmok-
kaasti vakaumuksensa mukaisesti.

Näytteestämme vain yksi mies oli jär-
jestyneen raittiusyhdistyksen jäsen ja hän
oli äskettäin muuttanut kuntaan. Mutia noin
puolet näytteeseemme kuuluvasta 36 mie-
hestä, jotka antamiensa tietojen mukaan
eivät viimeksi kuluneen vuoden aikana ol-
leet maistaneet olutta, viiniä tai viinaa, sa-
noivat pidättyvänsä alkoholijuomista koska
olivat kaikkea alkoholinkäyttöä vastaan,
vaikkeivät kuuluneetkaan raittiusjärjestöön.
Yksi heistä ilmaisi kantansa seuraavasti:
"Ei hyödytä kirjoittautua jonkun raittiuslii-
ton jäseneksi, ellei kanna tätä liittoa sisim-
mässään." Viime sodan aikana tapahtunut
metanolionnettomuus, jossa 7 miestä me-
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netti henkensä, oli vaikuttanut monen ih-
misen kannanottoon raittiusasioissa. Vain
kaksi ilmoitti pidättyvänsä alkoholista us-
konnollisista syistä. Muutamat uskovaiset
korostivat, ettei raamatussa sanota mitään
siitä, että ollsi luovuttava alkoholista, ja
monet toivat esille Paavalin neuvon, jonka
mukaan olisi juotava hiukan viiniä vatsan
takia.

Vaikka raittiusideologia ei tuntunut
olevan paljoakaan levinnyt Pohjoiskunnas-
sa verrattuna muihin Norjan maalaiskun-
tiin, pitivät useimmat kuitenkin alkoholijuo-
mien myyntiä koskevia määräyksiä sopivi-
na tai jopa liian lievinä. Tämä ilmenee tau-
lukosta 2.

Saattaa ensi näkemältä tuntua oudol-
ta, että Pohjoiskunnassa, jossa alkoholin
myyntiä koskevat määräykset ovat mahdol-
lisimman ankarat, siitä huolimatta on usei-
ta, jotka toivoisivat vieläkin ankarampia.
Mainittakoon joitakin esimerkkejä tällaises-
ta katsantokannasta: "Alkoholinkäyttö mui-
hin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin pitäisi
kieltää laissa." "Säännökset ovat liian lie-
viä, kun kerran esiintyy kotipolttoa ja juh-
lissa tapellaan."

Tällaisia mielipiteitä ilmeni lähinnä nii-
den keskuudessa, jotka itse olivat täys-

Taulukko 2. Kysymys kuului:
"Tässä maassa on kuten tunnettua useita alkoholin

myyntiä säännösteleviä lakeja. Toisten mielestä nämä
määräykset ovat suurin piirtein liian ankaria, niin että
alkoholin hankkiminen on liian vaikeaa tai hankalaa.
Toiset ovat päinvastoin sitä mieltä, että määräykset
ovat liian lieviä, niin että kansa liian helposti saa han-
kittua alkoholia. Jos ajattelette erikoisesti tässä kun-
nassa vallitsevia olosuhteita, ovatko määräykset silloin
mielestänne liian lieviä, suunnilleen sopivia tai liian
ankaria?"

Vastausten prosenttijakautuma

Vastaus Pohjois-
kunta

Koko
maa

Liian lieviä
Suunnilleen sopivia
Liian ankaria .....
Ei vastausta ... ..

22
63
12

3

14
57
27

2

Yhteensä
Perusluku

100
232

100
2084
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raittiita. Ei muuten ollut harvinaista, että
pelättiin päihtymyksen saattavan aiheuttaa
aggressiivisia purkauksia. Pienellä paikka-
kunnalla, missä on vähän ihmisiä ja kaikki
ovat enemmän tai vähemmän riippuvaisia
toisistaan, on otettava huomioon erityyp-
pisten konfliktien esiintymismahdollisuus,
mutta samalla tällaisten konfliktien emotio-
naaliset purkaukset saattavat juuri pienis-
sä sosiaaliryhmissä olla erikoisena vaara-
na.

Kokonaisarvosteluna Pohjoiskunnassa
esiintyvästä alkoholinkäytöstä on sanotta-
va, että kesää lukuun ottamatta
yleensä näyttää siltä, kuin alkoholia käy-
tettäisiin verrattain harvoin ja vaatimatto-
mia määriä kerrallaan, olkoon sitten kysy-
mys oluesta, viinistä tai väkevistä juomis-

ta. Tämä vastaa asukkaiden omaa käsitys-
tä, sellaisena kuin se ilmeni vastauksissa
kysymykseen: "Uskotteko tässä piirissä
yleensä käytettävän enemmän tai vähem-
män alkoholia kuin muualla maassa?" Vain
yksi mies - raittiusmies - uskoi alkoho-
linkäytön olevan Pohjoiskunnassa run-
saampaa kuin muualla maassa, 62 0/e:n us-
koessa, että juotiin vähemmän. Huomatta-
vasti runsaampi juominen kesäisin kuin
talvisaikaan saattaa viitata siihen, että so-
siaalisen kanssakäymisen aste vaikuttaa
alkoholitapoihin suuremmassa määrin kuin
ne psykologisemmat perusteet, jotka liit-
tyvät talven pakkaseen ja yksinäisyyteen.

Alkoholin väärinkäyttö ja sosiaalinen tausta

Ulkopuolisesta saattaa tuntua siltä, et-
tei Pohjoiskunnan väestössä ole suuria-

kaan eroja yhteiskunnallisen aseman ja

elintapojen suhteen. Kansa korosti itsekin
nimenomaan, ettei kukaan ollut toista pa-

rempi ja että kaikki tunsivat olevansa ta-
savertaisia. Kävi kuitenkin ilmi, että oli
olemassa tiettyjä sosiologisia eroavuuk-
sia, jotka vaikuttivat yksilöiden juomatapci-
hin. Tarkastamme seuraavassa hiukan lä-
hemmin näitä seikkoja.

Joskin Pohjoiskuntaa kokonaisuudes-
saan on pidettävä varsin eristyneenä kun-
tana, esiintyi eri tilojen välillä kuitenkin
huomattavia eroja eristyneisyyden asteen
suhteen. Näiden erojen ilmaisemiseksi laa-
dittiin eristyneisyysindeksi, joka perustui
tietoihin siitä, miten pitkän ajan vaati mat-
ka

'1. lähimmän naapurin luo,
2. toiseksi lähimmän naapurin luo,
3. lähimpään kouluun,
4. lähimpään kauppaan,
5. lähimpään kaupunkiin.
Nämä viisi eristyneisyyden asteen il-

mausta yhdisteltiin sitten kolmiosaiseksi
indeksiksi.

Taulukosta 3 näemme, että eristyneisyy-
den kasvaessa suhteellisesti useammat il-

moittavat, etteivät ole juoneet viime vuo-
den aikana, suhteellisesti harvempien il-
moittaessa juoneensa viimeksi kuluneen
14 päivän aikana.

Eristyneisyyden asteen ja alkoholinkäy-
tön välillä todetun yhteyden voidaan aja-
tella johtuvan siitä, että juomien hankkimi-
nen tuottaa eristyneimmille suurempia vai-
keuksia kuin vähemmän eristyneille. Tällä
seikalla ei sinänsä liene erikoisempaa mer-

Perus-
luku

Tau lukko 3. Eristyneisyyden asteen ja viime nauttimistilanteen ajankohdan välinen yhteys

Ei nauttinut Nauttinut Nauttinut 
I

Eristvneisvvden aste ;'#;. : ifläS, 'l.]ijff | 
Yhteensä

sitten aikana I

Suhteellisen alhainen
Keskinkertainen ...
Suhteellisen korkea

7
't I
26

33
29
32

60
53
42

100
100
100

104
55
73

Yhteensä t6 31 53 ,00 232
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Taulukko 4. Taloudellisestl tärkeimmän ammatin ja viime nauttimistilanteen ajankohdan välinen yhteys

Taloudellisesti tärkein ammatti

Kalastus . .

Muu työ . .

Maanviljelys
Eläkkeellä

Yhteensä

kitystä, mutta se on asetettava yhteyteen
eristyneenä asumisen yleisten sosiaalisten
seurausten kanssa. Eristyneinä asuvien
suhteellisesti vähäinen juominen kuvastaa
todennäköisesti lähinnä sosiaalisen kans-
sakäymisen vaikutusta juomatapoihin
yleensä.

Kokonaisuuden kannalta katsoen näyt-
ti siltä, etteivät elämään näillä syrjäseuduil-
la liittyvät ankeat olot, pakkanen, yksinäi-
syys ja pimeys johtaneet alkoholinkäytön
lisääntymiseen. Päinvastoin vaikeimmissa
luonnonoloissa elävät tuntuivat juovan vä-
hiten. Tämä lienee johtunut tunteesta, että
alkoholi helposti voisi vaikuttaa tuhoisasti
taisteluun olemassaolosta.

Alussa mainitsimme, että viinaa ennen
muinoin pidettiin melko välttämättömänä
Pohjois-Norjan kalastajille raskaan työn
ja kylmyyden takia.

Ulkomainen kirjallisuuskin on pohtinut
kysymystä kalastajien suhteesta alkoholiin.
Esim. Tunstall kuvailee voimakkaasti ja
realistisesti englantilaisten valtamerikalas-
tajien alkoholinkäyttöä, jota hän arvostelee
kalastuskaudella vallitsevien erittäin rasit-
tavien ja hermoille käypien olosuhteiden
taustaa vasten.(6) Hän uskoo näiden ka-
lastajien juovan unohtaakseen "pohjolan
kylmän mustan avaruuden, joka taas odot-
taa heitä", ja hän esittää kalastajien omat
säD€rt: "Tietenkin kalastajat juopottelevat.
Jokaisen, joka tekee sitä, mitä me teemme,
on juotava itsensä humalaan pysyäkseen
henkisesti terveenä."

Pääelinkeino Pohjoiskunnassa on kalas-
tus. 95 miestä eli 41 o/o näytteestämme on

16 53 100 232

ilmoittanut kalastuksen ammattina, jolla ta-
loudellisesti on suurin merkitys heille. Mut-
ta monet niistäkin, jotka ovat ilmoittaneet
muun toiminnan taloudellisesti merkitse-
vämmäksi, kalastavat paljon, tavallisesti
asuinpaikkansa lähellä olevissa vuonoissa.

Taulukko 4 osoittaa yhteyden viimei-
sen nauttimistilanteen ajankohdan ja talou-
dellisesti tärkeimmäksi ilmoitetun ammatti-
tyypin välillä. Alkoholitavat tuntuvat olevan
intensiiveimmät henkilöillä, jotka pitävät
kalastusta tärkeimpänä ammattinaan.
Maanviljelyksestä toimeentulonsa saavat
näyttävät sitä vastoin juovan suhteellisen
vähän.

Tämä ammatillinen jako ei kuitenkaan
riittävästi ilmaise, minkälaista kalastusta
asianomainen harjoittaa ja paljonko hän
kalastaa. Paremman mitan saamiseksi jae-
taan näyte seuraaviin luokkiin:

1. Viiden viime vuoden aikana harjoit-
tanut vain valtameri- ja särkkäkalastusta.

2. Viiden viime vuoden aikana harjoit-
tanut lähinnä kotikalastusta vuonoissa, vain
tilapäisesti osallistunut särkkä- ja merika-
lastukseen.

3. Ei viiden viime vuoden aikana ole
osallistunut kalastukseen. Tähän ryhmään
luetaan nekin, jotka ovat kalastaneet vain
kotitarpeeksi.

Tämä kalastustoiminnan luokittelu osoit.
tautui muuttujaksi, joka parhaiten korreloi
viime nauttimistilanteen ajankohtaan.

Kalastuksen ja alkoholin välinen yhteys
Pohjoiskunnassa tuli myös esille eri hen-
kilöiden lausunnoissa. Eräs äiti ilmaisi
esim. huolestumisensa sen johdosta, että

Ei nauttinut Nauttinut
viime l4 päivää

VUOnna - I vuosi
sitten

Yhteensä Perus-
Iuku

Nauttinut
l4 viime
päivän
aikana

OJ
54
43
14

2
'15

32
43

35
3l
25
43

31

100
100
100
100

95
67
56
14
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hänen pojastaan tulisi kalastaja tai meri-
mies, koska "siinä hommassa on niin pal-
jon alkoholia mukana".

Toteamamme selvä yhteys kalastuksen
ja alkoholinkäytön välillä voi johtua useista
eri seikoista. On mm. ajateltavissa, että ka-

lastajan on helpompi hankkia alkoholia
kuin muiden kunnan asukkaiden, minkä li-
säksi kalastuksen yhteydessä syntyy tiet-
tyä kosketusta muihin ihmisiin ja on suu-

rempi mahdollisuus joutua tilanteisiin, jois-

sa juominen on tavallista. Siinä tapaukses-
sa kalastuksen harjoittaminen lieventäisi
tuntuvasti eristyneisyyttä. Kalastukseen
osallistuminen vaikuttaisi ts. eristyneiden
juomatapoihin enemmän kuin muiden. Tau-

lukosta 5 ilmenee, että näin tietyssä mää-

rin onkin asianlaita.
Taulukossa vasemmalla on esitetty pro-

senttisen osuuden vaihtelut kalastuksen ja

eristyneisyyden asteen mukaan niiden hen-

kilöiden osalta, jotka viime vuoden aikana

eivät nauttineet alkoholia. Ero on suuri tau-
lukon kahden äärimmäisyyden välillä. Kes-

kuspaikoilla asuvien ja merikalastusta har-
joittavien joukossa ei ole ketään, joka ei

käytiäisi alkoholia, mutta muista erillään
asuvista, jotka eivät harjoita kalastusta,
sellaisia on 55 0/s. Näyttääkin siltä, että ka-

lastus eristyneimpien kohdalla erikoisen
suuressa määrin ratkaisee, käytetäänkÖ

alkoholia vai ei.

Viimeksi kuluneen 14 päivän aikana

Taulukko 5.
yhteys

Eristyneisyydenaste Kalastuksenaste

juoneiden prosenttiset osuudet osoittavat
osittain samaa suuntausta, kuitenkin sillä
poikkeuksella, että merikalastusta harjoit-
tavien ja samalla myös erillään muista asu-

vien joukossa on suhteellisesti enemmän

ko. 14 päivän aikana juoneita kuin merika'
lastusta harjoittavien mutta lähempänä

keskuspaikkoja asuvien jc.rukossa. Kahdes-
sa ryhmässä on kuitenkin vain yksitoista
miestä, ja on sen vuoksi vaikea sanoa, il-
maisevatko nämä erot todellisen suunnan.

Mutta voisi olla aihetta mielenkiintoisiin
johtopäätöksiin, jos todellakin ne harvat,
jotka asuvat syrjäisimmillä seuduilla ja

myös harjoittavat merikalastusta, joisivat

enemmän kuin muut. Silloin voitaisiin aja-
tella, että tässä ryhmässä olisi suhteellisen
paljon vaikeasti sopeutuvia henkilöitä, ja

että he olisivat joutuneet asumaan muista
eristettyinä ja joisivat paljon sen takia, että
olivat vaikeasti sopeutuvia. Toiselta puo-

len olisi ehkä juuri se seikka, että asian-
omainen asui erillään muista, voinut johtaa

siihen, että hänen oli vaikea vastustaa ul-

koapäin tulevaa painostusta alkoholin
nauttimiseen. Keskuspaikkoja lähempänä

asuvathan olivat voineet tottua tällaiseen
painostukseen ja pystyivät näin ollen pa-

remmin vastustamaan sitä. Ei ole myöskään
unohdettava, että eristyneimmillä on saat-
tanut olla erikoinen tarve korvata jotenkin
scsiaalista epävarmuuttaan. Näyttää olleen
tavallinen havainto kunnassa, että eristy-

[.lauttinut
14 viime
päivän
aikana

Eristyneisyyden asteen, kalastuksen asteen ja viime nauttimistilanteen ajankohdan välinen

Ei nauttinut Nauttinut
viime 14 päivää

vuonna - 1 vuosi
sitten

Yhteensä Perus-
luku

Suhteellisen korkea

40

JI

1l
20
24
11

42
20

Suhteellisen alhainen

Keski nkertainen

Merikalastus
Kotikalastus
Ei kalasta
Merikalastus
Kotikalastus
Ei kalasta
Merikalastus
Kotikalastus
Ei kalasta

0
6

16
0

10
33

0
19
55

100
100
100
100
100
100
100
100
100

73
55
48
82
50
42

100
AQ

20

27
39
JO
18
40
25

0
43
25



Taulukko 6.
korrelaatiot)

Kalastus ....
Ansiotulo . . .

Uskonnollisuus
Eristyneisyys
lkä ..... ...
Yhdistykseen

kuuluminen

nöimmin asuvilla oli taipumus nauttia mel-
ko paljon alkoholia osallistuessaan asu-
tummilla seuduilla vietettyihin juhliin.

Sen perusteella, mitä aikaisemmin on
mainittu, olisi luonnollista ajatella kalastuk-
sen harjoittamisen merkitsevän erikoisia
psyykkisiä rasituksia, jotka osaksi synnyt-
täisivät halun saada alkoholia 'mentaalihy-

gieenisenä' apukeinona. Mutta tällaisista
toiminnallisista syistä johtuva alkoholin-
käyttö riippuu todennäköisesti myös ympä-
ristöstä ja traditiosta. Tällaista traditiota ei

kuitenkaan Pohjolskunnassa tavattu. Pi-
kemminkin päinvastoin - päättäen siitä,
mitä vanhat ihmiset kertoivat kalastuksesta
vuosisadanvaihteessa. He purjehtivat sil-
loin avoimissa veneissä ja heidän oli pak-
ko "määrätä suuntansa talvipimeässä hyö-
kyaaltojen kohinan mukaan". Mutta siihen
aikaan useimmat elivät tavattoman vaati-
mattomasti - alkoholipitoisten juomienkin
suhteen.

Muutkin muuttujat osoittivat yhteyttä al-
koholinkäyttöön. Niinpä iällä tuntui olevan
tietty osuutensa. Vain 8 o/s alle 50 -vuotiais-
ta ei ollut maistanut alkoholia viime vuoden
aikana, mutta 50 vuotta täyttäneiden koh-
dalla vastaava suhdeluku oli 25 %. llmeni
myös, että suhteellisen hyvin ansaitsevat
joivat enemmän kuin vähän ansaitsevat, us-
konnolliset joivat vähemmän kuin ei-usko-
vaiset ja yhdistysten jäsenet joivat useam-
min kuin yhdistyksiin kuulumattomat.

Taulukossa 6 on esitetty yhdistelmä
edellä mainittujen taustamuuttujien keski-
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Eri taustatekijöiden ja viime nauttimistilanteen ajankohdan korrelaatiomatriisi (tulomomentti-

Kalastus Ansio- Uskonnolli- Eristynei- lkä Yhdistykset
tulo SUUS syys

,01 --0,24
0,13

Viime nauttimis-
tilanteen ajankohta

0,39
0,25

-: 0,33
-:-0,26
-i-0,25

-{,23
fl,15

0,1 1

-i-0,25
{,0s

0,02
0,26

0,33
0,31
0,04

-i0,26
n,21

0,33

näisestä riippuvuussuhteesta sekä näideit
ja viime nauttimistilanteen ajankohdan vä-
lisestä korrelaatiosta. Yhteys ilmaistaan tu-
lomomenttikorrelaatioilla. Toteamme esim.,
ettei kalastuksen aste korreloi ansiotulon
kanssa, mutta että ne, jotka harjoittavat ka-
lastusta suuressa mitassa, ovat suhteelli-
sen vähän uskonnollisia ja päinvastoin. Jos

eri taustatekijät olisivat olleet kiinteässä
yhteydessä toisiinsa, ei toisaalta taustate-
kijöiden ja toisaalta alkoholinkäytön run-
sauden välisen korrelaation olisi välttä-
mättä tarvinnut olla paljoakaan suurempi
kuin jos olisi otettu huomioon kaikki taus-
tatekijät eikä vain joitakin harvoja. Eri taus-
tatekijöiden välinen yhteys ei kuitenkaan
tässä tapauksessa ole niin suuri, että il-
man muuta voitaisiin väittää, ettei joku
taustatekijöistä voisi tuoda asiaan lisäva-
laistusta. Taulukko 7 osoittaa, miten taus-
tatekijöiden ja viime nauttimistilanteen vä-
linen korrelaatio kasvaa sitä mukaa kuin
yhä useampia taustatekijöitä otetaan huo-
mioon.

Taulukko 7. Taustatekijöiden ja viime nauttimis-
tilanteen ajankohdan välinen monimuuttujien korrelaa-
tiokerroin

Viime nauttimis-
tllanteen ajan-

kohta

Kalastus
+ ansiotulo
* uskonnollisuus ........
+ eristyneisyys . ........
+ikä.
* yhdistykseen kuuluminen

0,39
0,46
0,54
0,56
0,58
0,s8
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Korrelaatiokertoimet taulukossa 7 pe-

rustuvat monimuuttujien regressioanalyy-
siin, jossa samanaikaisesti otetaan huomi-

oon kaikkien eri muuttujien keskinäinen yh-

teys. Taulukko osoittaa kalastuksen asteen

olevan se muuttuja, joka sinänsä korreloi
parhaiten viime nauttimistilanteen ajankoh-
taan korrelaatiokertoimen ollessa tällöin
0,39. Taulukosta näemme edelleen, että
jos haluamme valita toisen muuttujan ka-

lastuksen asteen lisäksi, ansiotulo on se,

joka eniten lisää korrelaatiota ja korre-
laatiokerroin nousee silloin 0,46:een. Mi-

käli halutaan valita kolmaskin muuttuja, us-

konnollisuuden aste valaisee asiaa parhai-

ten kalastuksen ja ansiotulon lisäksi; kor-

relaatiokerroin 0,54. Eristyneisyyden aste

on seuraava muuttuja ja sen jälkeen ikä,
joka vielä jossain määrin lisää riippuvuus-
suhdetta korrelaatiokertoimen saavuttaes-
sa 0,58:n. Ko. luku edustaa korkeinta korre-
laatiota, joka voidaan saavuttaa ottamalla
huomioon tässä mainitut taustatekijät. Ku-
ten näemme, ei kuuluminen yhdistykseen

enää ilmaise mitään uutta.
Tässä olemme käsitelleet alkoholitapo-

jen ja sosiaalisen taustan välistä yhteyt-
tä. Suoritettu analyysi osoitti, että sosiaa-
lisen kanssakäymisen asteella oli ratkaise-
va vaikutus alkoholitapoihin. Totesimme
alkoholinkäytön olevan tavallisinta seura-
elämään usein osallistuvien, liikkuvien ja

sosiaalisesti aktiivisten henkilöiden joukos-
sa. Ne, joiden aktiivisuus tässä suhteessa
oli vähäinen, nauttivat harvoin alkoholia ja

monet pidättyivät täysin alkoholinkäytöstä.
Tämä vastaa niitä tuloksia, joihin Sariola
ja Kuusi ovat päätyneet Suomea koskevis-
sa tutkimuksissaan. lotkut erikoisen yksi-
näisillä seuduilla asuvat osoittivat sitä
paitsi tiettyä pelkoa, joka kohdistui uuden-
aikaiseen kaupunkiyhdyskuntaan ja sen ai-

heuttamaan kasvavaan alkoholinkäyttöön.
Tämä oli ehkä yhteydessä siihen, että juu-

ri joillakin syrjäisimpien seutujen asuk-
kailla, jotka olivat tottuneet juomaan har-

voin tai ei milloinkaan, saattoi olla taipu-
mus alkoholin väärinkäyttöön jouduttuaan

outoihin sosiaalisiin tilanteisiin. Tietyssä
määrin tämän voidaan ehkä katsoa joh-

tuvan asianomaisen tarpeesta korvata so-
siaalinen epävarmuutensa, mutta syynä
saattaa olla myös sellaisten nyansoidun al-
koholinkäytön normien puuttuminen, jollai-
sia suurkaupunkiyhdyskunnassa on kehitty-
nyt.
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