
AI uo rten a I ko lto lin kayta
tanssilauoilla

Valtakunnallisen nuorisotutkimuksen (1967)

mukaan noin kahdessa kolmasosassa maam-
me kunnista on oman kunnan alueella tanssi-
tilaisuuksia vähintään kerran viikossa. Suo-
messa on kaiken kaikkiaan 40H30 tanssila-
vaa. Lavojen keskimääräinen koko on viime
vuosina kasvanut, kun pienet lavat ovat 1o-

pettaneet toimintansa. Tä11ä hetkellä yli 2 000
hengen mammuttilavoja on noin 50. Uudella-
maalla lavoja on vähiten ilmeisesti muiden
huvitteiumahdollisuuksien vuoksi. Varsinais-
Suomessa sekä Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla
Iavoja on eniten, yleensä seuduilla, joissa asu-
tus on tiivistä. Vaikka lavat ovat vähenty-
neet, yleisömäärä on pysynyt suunnilleen en-
nallaan, noin kahdeksana miljoonana kävijä-
nä kesässä.

AINEISTO

Tutkimuksen aineisto kerättiin havainnoi-
malla tanssilavoja ja haastattelemalla tans-
seissa käyviä nuoria.

Havainnointia suoritettiin neljällä eri la-
valla, jotka käytännön syistä valittiin Uudel-
tamaalta. Lavat sijaitsevat varsinaisten asu-
tuskeskusten ulkopuoleila, paikoilla, jonne on
hyvät liikenneyhteydet ympäröivältä maa-
seudulta ja lähitaajamista. Siten tansseissa
käy paikkakuntalaisten Iisäksi väkeä myös
muilta alueilta, joskus jopa 50 kilometrin sä-
teeltä.

Paikkoja valittaessa on pyritty saamaan
mukaan mahdollisimman erilaisia tanssilavo-
ja. Ne on valittu keskimääräisen kävijämää-
rän, sijainnin, yleisön iän, musiikkityypin ja
yleisötyypin mukaan.

Lavat eivät kuitenkaan edusta kaikkia Suo-

Tlimän artikkelin tuottamiseen ovat osallistuneet
4rjg Aarnio, Salme Ahlström-Laakso, Lempi
Laaksonen ja Jacqueline P. \Miseman.

Anna-Maija Saraste

men tanssilavoja, koska tutkitut lavat sijait-
sevat Etelä-Suomessa ja koska ne ovat suu-
rempia kuin lavat yleensä. Pieniä lavoja ei ole
tutkimuksessa mukana, koska niiden tanssi-
tilaisuuksista ei ole mahdollista saada edel-
täkäsin tietoa. Yleisön iän ja tyypin on tut-
kimuksen tekijä arvioinut kullakin tanssi-
paikalla tehtyjen havaintojen ja haastattelu-
jen perusteella. Taulukossa 1 esitetään tun-
nusomaisimpia piirteitä havainnointikohteit-
tain.

Lavoilla järjestetään tansseja viikonlopun
aikana 1-3 kertaa. Jokaisessa tutkitussa tans-
sipaikassa on käyty kolme kertaa kesä-heinä-
kuussa 1973.

Havainnoinnin lisäksi haastateltiin useita
nuoria, joiden ikä, sukupuoli ja asema (kou-
lussa vai töissä) esitetään seuraavassa:

ikä tlnttö
koulussa töissä

-16 -v. 6 1

17-18 -v. 7 5

19-v.- 5
yhteensä 13 11

poika yhteensä
koulussa töissä

1311
4521

10 15

51847

Haastateltujen nuorten keskimääräinen ikä
on jonkin veman korkeampi kuin tansseissa
käyvien nuorten yleensä. Tämä johtuu siitä,
että alle 15-vuotiaita nuoria on ollut vaikea
haastatella; he eivät suhtautuneet haastatte-
luun vakavasti ja yleensä kieltäytyivät siitä.
Tietojen monipuolistamiseksi haastateltiin
myös muutamia järjestysmiehiä ja nimismie-
hiä.

ALKOHOLIN KAYTTö
LAVATANSSEISSA

Nuorten alkoholinkäyttö on harvoin päämää-
rä sinänsä, juominen yhdistetään usein jo-
honkin muuhun toimintaan, esimerkiksi tans-
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simiseen. Kysyttäessä syitä alkoholin käyt-
töön tansseissa useimmat nuoret sanovat, että
alkoholi tekee heidän käyttäytymisensä va-
paammaksi ja että he unohtavat estonsa alko-
holin avulia. Monet sanovat nauttivansa tans-
simisesta enemmän, kun he ovat juoneet hie-
man. He uskaltavat tanssia enemmän ja va-
pautuneemmin. Pojat sanovat menevänsä ha-
kemaan tyttöjä tanssimaan mieluummin sil-
loin, kun he itse ovat hieman päihtyneitä.

Alkoholin käyttö tuntuu myös helpottavan
muihin nuoriin tutustumista. Aikoholin tai
tupakan pummaaminen on myös hyvä keino
aloittaa tuttavuuden tekeminen. Kaikenlai-
nen tunteiden osoittaminen tuntuu helpottu-
van alkoholin myötä. Nuoret suutelevat ja ha-
laavat toisiaan enemmän juovuksissa olles-
saan kuin selvinä. Kovaääninen kiroilu ja
huutelu samoin kuin pienet rähinät lisäänty-
vät. Monet myös itkevät herkemmin olles-
saan päihtyneitä.

Joillekin juominen tansseissa on tapahtuma
sinänsä, josta he voivat jälkeenpäin kertoa
muiIle. Nuorten käyttäytymiseen suhtaudu-
taan myös eri tavoin sen mukaan, ovatko he
tansseissa olieet juovuksissa vai eivät. Päih-
tymys on siten puolustus mahdollisesti muu-
ten sopimattomalle käyttäytymiselle.

Tutkimuksessa havaitut motiivit nuorten
alkoholinkäyttöön tansseissa sekä käytön seu-
raukset ja vaikutukset ovat varsin samanlai-
sia kuin Lis-Marie Krusen tutkimuksessa
(19?3) nuorten a.lkoholinkäytöstä diskoissa,

Missri juodaan

Taulukko I. Tunnusomaisimpia piirteitä havain:nointikohteittain

joten niitä ei tässä yhteydessä ole syytä tar-
kemmin käsitellä.

Tutkittujen tanssipaikkojen sisäänpääsy on
järjestetty kahdella eri tavalla: Talkoomäellä
ja MäntsäIässä voi kerran sisäänpäästyään
poistua vapaasti tanssialueelta, takaisin pää-

see maksamatta sisäänpääsymaksua (5 tai 6

mk) uudestaan. Helsingin Paviljongilla ja
Hedäsenissa ei tanssialueelta voi väIiIIä pois-
tua, el1ei maksa uudelleen sisäänpääsymak-
sua. Tämä käytäntö luo eri tansseissa toisis-
taan poikkeavia alkoholinkäyttömahdolIi-
suuksia.

Mentäessä tansseihin, joista ei voi väli[ä
poistua, alkoholi on juotava ennen sisääntu-
Ioa (jos ylipäänsä haluaa juoda alkoholia).
Juominen tapahtuu siiloin kotona ennen tans-
seihin lähtöä, tulomatkalla autossa tai perillä
tanssialuetta ympäröivässä metsässä.

"Tää11ä juodaan aina ennen kuin ,tullaan sisään,
sisään päästyä ei enää voi." (18-v. po,ika, Helsin-
gin Paviljonki)
"Ennen lähtöä juotiin ja autossa." (18-v. tyttij,
Hedäsen)
"Me juodaan 'tanssiin tultaessa, skutsissa tai au-
tossa." (19-v. tyttö, Hei,singin Paviljonki)

Koska pysäköintipaikan katsotaan kuulu-
van "huvialueen välittömään läheisyyteen",
niin järjestysmiehillä on oikeus puuttua siellä

Lava
kävijöitä etäi,ssrys
keski- Helsin-
määrin gistä, krn

kävijöi-
den ikä,
vuotta

yleisö-
tvvppi

musiikki-
tvvppi

Hedäsen, Gumbostrand
Talkoomäki,
Nummenkylä

MäntsäIän lava,
Mäntsä1ä
Helsingin Paviljonki,
Hakkila

500-?00
800-1 000

n. 2 000

600-700

24
45

57

18

t3-17
L2-20

t5-22

16-25,
25-40

poppareita
poppareita,
vanhempia
poikia
poppareita,
rawiksia
rasviksia,
pariskuntia

rockia
rockia

rockia,
tangoja
tangoja,
humppaa

Nuorrten jako rasviksiin ja poppareihin perustuu omksi kaupunkilaisuus-maalaisnaisuus -jakoon ja
osaksi nuorten vaatetukseen ja musiikki- ja tanssimakuun. Rasvikset ovat usein maalta kotoisin olevia
nuoria, jotka eivät käytä muodikkaita vaatteita ja jotka tanssivat useimmiten tangoa ja muita perintei-
siä tansseja. Popparit ovat iältään nuorempia kaupunkilaisia, jotka usein pukeutuvat huomiota herättä-
vän muodikkaasti ja jotka tanssivat lähinnä "jytäil', "purkkaa" ja rockia. Tdssä esitetty jako rasviksün
ja poppareihin on varsin karkea, eikä ota huomioon kaikkia nuoria, mutta se on kuitenkin yleisesti tun-
nettu ja ,nuortern keskuud,essa jatkuvasti paljon käytetty jako.
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tapahtuvaan alkoholin käyttöön. Nuoret juo-
vatkin mieluummin metsässä kuin autossa
pysäköintipaikalla, vaikka autossa olisikin
lämpimämpää j a rauhallisempaa.

Useimmat tanseihin tulevat nuoret menevät en-
sin suoraan metsään ja vüpyvät siellä noin puoli
tuntia. Parkkipaikalla ei juoda lainkaan. (Hed-
äsen)

Alkoholia voi myös yrittää viedä huvialueen
sisäpuoIelle (tavaroiden kontrolii portilla on
melko vähäistä), mutta alkoholin nauttimi-
nen sisäliä on jo vaikeampaa.

"Täällä ei voi juoda vessassa enää, ennen pystyi,
kun ei ollut naisjärkk:iriä, silloin oli hyvä." (19-v.
tyttö, Helsingin Paviljonki)

Alkoholin nauttiminen tanssialueen sisä-
puolella on kuitenkin mahdollista, mutta tur-
vallisesti pystyy juomaan vain yksin. Loppu-
kesän pimeät illat vaikuttavat kyllä siten, et-
tä joissakin paikoissa voi varovasti juoda po-
rukassa sisäI1äkin, eikä sitä aina heti huoma-
ta.

"Kyllä tää[ä sisälläkin voi juoda, kun on pi-
meenapää." (15-v. tytrtö, Hedäsen)

Tansseissa, joista voi poistua kesken kaiken,
nuoret lähtevät väIillä porukassa metsään.
Metsässä nuoret voivat juoda meiko vapaasti,
sillä järjestysmiehet eivät ehdi eivätkä halua
puuttua siellä tapahtuvaan alkoholin käyt-
töön. Jos jotkut nuoret haluavat juoda rau-
hassa keskenään eivätkä välitä tutustua uu-
siin ihmisiin, he lähtevät yhdessä kauemmak-
si lavasta. Pimeän tullen juominen tapahtuu
lähempänä lavaa, nuoret eivät viitsi kävellä
kauaksi, eikä alkoholiakaan ole paljoa jäIjel-
la.

Lavojen läheisyydessä on myös väkeä, joka
ei lainkaan mene sisään tansseihin. Jotkut
nuoret istuvat Iäheisessä metsässä tai autois-
sa juomassa ja seuraavat tapahtumia sieltä
käsin.

"Ei me viititty mennä sisään, kun siellä on niin
tyhmää porukkaa. Tää11ä (metsässä) on kivampi
istua." (Kolme 17-19 -v. poikaa, Mäntsäifä)

Kenen kanssa juodaan

Havaintojen mukaan nuoret tulevat tanssei-
hin pääasiassa porukassa, kavereittensa kans-

sa. Myös juominen tapahtuu tansseissa 1ä-

hinnä ryhmissä, koska yksin juominen on
harvoin alkoholin käytön tarkoitus. Tanssi-
paikoilla tuskin kukaan juo yksin, joskus jo-
ku muita vanhempi poika. Muutaman hengen
tyttöryhmät käyttävät vähemmän alkoholia
kuin vastaavan kokoiset poikaryhmät. Tytöil-
1ä alkohoiin käyttö näyttää jossakin määrin
riippuvan poikaseurasta. Havaintojen mu-
kaan alkoholin käyttö on tavallisinta suurem-
missa ryhmissä, joissa on sekä tyttöjä että
poikia.

Nuorilla on tansseissa pullot yleensä vain
omiin tarpeisiinsa, eikä aina sitäkään. Tanssi-
Iavan uikopuolella metsässä on vilkasta, koko
ajan kuuluu pyyntöjä: "onks sul antaa pau-
kut?", "hei anna ryyppy", "etsä ny mulle voi
antaa, ollaa aina oltu frendejä" tms.

Ryypyn pummaamisella ja tarjoamisella on
myös muunlaista merkitystä. Pummaami-
nen on keino tutustua uusiin ihmisiin ja luo-
da uusia ihmissuhteita. Ryhmissä kohoaa
huomion keskipisteeksi se, jolla on alkoholia
tarjottavana myös toisille. Hän sitten jakelee

ryyppyjä kiinnostuksensa mukaan. Ystäville
annetaan helpommin, sen jälkeen mielenkiin-
toisimmille, usein vastakkaista sukupuolta
oleville vieraille (kaukonäköisyyttä loppuil-
taa ajatellen!).

IILkona metsässä istuu useita nuoria, yhdellä ,ty-
tij,llä on pullo vüniä. Kaikki läsnä olevat pyytä-
vät häneltä paukkuja. T\rttö antaa ensin tytüö-
kaverilleen, jonka kanssa hän on tullut tanssei-
hin, sitten jollekin tutulle pojalle. Seuraan tulee
tuntematon poika, joka saa ryypyn juteltuaan ja
laskettuaan leikkiä jonkin aikaa. Läsnä olleet
kolme nuorempaa poikaa ja kaksi humaltunutta
tybtöä jäävät ilman. (Ta,lkoomäki)

Alkoholin käyttö tansseissa tapahtuu pää-
asiassa sellaisissa ryhmissä, joiden jäsenet
tuntevat toisensa jo ennestään. Salme Ahl-
ström-Laakson (1972) mukaan nuoret yleensä-
kin juovat harvoin satunnaisten tuttujen seu-
rassa. Tämä voi johtua siitä, että nuoret opet-
televat tutussa seurassa alkoholin käyttöä.

"Me juodaan aina pari kolme jätkää yhessä, aina
tuttujen kanssa, ei vieraitten, eikä koskaan itek-
seen." (16-v. poika, töissä)
"Me ryypätään aina tutussa porukassa, ei juo-
minen ole mikään tutustumiskeino." (18-v. poika,
koulussa)
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Alkoholin käyttö tutussa seurassa on tur-
vallisempaa kuin juominen yksin tai vierait-
ten kanssa: kaverit huolehtivat huonovointi-
sista ja sammuneista. Ryhmissä vallitsee
eräänlaista solidaarisuutta sen jäseniä koh-
taan, ketään ei jätetä pulaan.

"Yleensä autoporukoilla on tansseissa ku,ski, joka
ei r1ryppää, selvemmät kaverit korjaa ne pois,
jotka on oikein kännissä, ja ne viedään himaan."
(18-v. tyttö, koulussa)
"Ltrmiset on ryhmässä enemmän humalassa, jos
ne juo yksin, ne ajaütelee, että mihin ne joutuu,
ryhmässä niinku pidetään huolta." (17-v. tyttö,
töissä)

län ja sukupuolen uaikutus
alkoholtn käyttöön

Tämän tutkimuksen havaintojen ja haastat-
telujen mukaan alkoholin käyttö on nuorten
keskuudessa yleisesti hyväksytty käyttäyty-
mis- ja seurustelumuoto. Nuoret tavoittele-
vat usein tasavertaisuutta aikuisten kanssa
käyttämäilä alkoholia. Juomisella on ala-
ikäisten keskuudessa statusarvo, päihtymi-
nen koetaan osoituksena suuremmasta kehit-
tyneisyydestä. Ilmeisesti jotkut alaikäiset
yrittävätkin juodessaan esittää todellista vah-
vempaa humalatilaa. Sen sijaan varttuneem-
mat nuoret yrittävät aikuisten tapaan peitel-
lä todellista humaltumistaan. On mahdollista,
että henkilöillä, joilla on vähemmän koke-
muksia alkoholista, juopumisen aiheuttamat
reaktiot nä§vät selvemmin kuin kokeneem-
milla (Bacon & Jones 1968). Tätä olettamusta
tukevat myös havainnot.

"Ei ne kyllä niin päissään ole kuin arrtavat ym-
märtää, joskus kun ottaa jotain rähisijää niskasta
kiinni niin kyllä ne selviää. Nuoremmat on olevi-
naa sitä enemmän piüssään mitä vähemmän ovat
juoneet, vanhernmilla se on päinvastoin." (Jär-
jestysrnies)
"Nuoremmat esittää aina, että ne ois päissään.
Kaveriporukassa kerrotaan sitten siitä, että pan-
naan aina omia lisää, kai se on jonku rnielestä
hienoa olla jonkun jengin kovanaama." (18-v.
tyttö, koulussa)

Joidenkin mielestä erityisesti tytöilä on
taipumus liioitelia humaltumistaan:

"Tää11ä vanhemmat juo vähemmän, tytöt ja nuo-
net esittävät enemmän että ne olisi päissään."
(16-v. poika, ,täissä)
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Vaikka nuoret joisivatkin yhtä paljon kuin
vanhemmat, he voivat todellisuudessa olla
päihtyneempiä. He eivät vielä tiedä omaa sie-
torajaansa, eivätkä mitä määriä, lajeja ja yh-
distelmiä kestävät.

"Kakarat ei tiedä, mitä ne kestää, ne on 'täällä
eniten päissään." (20-v. poika, töissä)
"Nuorernmat on enemmän kännissä, vanhemmat
kestää enemmän." (17-v. poika, töissä)

On epäseivää, käyttävätkö pojat tansseissa
enemmän alkoholia kuin tytöt. Perinteisissä
tanssipaikoissa - paikoissa joissa vanhat su-
kupuoliroolit ovat vielä voimakkaat - ja eri-
tyisesti maaseudulla asia tuntuu olevan näin.

"Tääl-1ä tytöt eivät juo rnitään, pojat useammin."
(20-v. tyttö, Helsingin Paviljonki)
"Pojat juo yleensä enemmän, tosin parin viime
vuoden aikana tyüöt on alkanu juoda lähes yhtä
paljon, diskoissa tytöt ja pojat juo yhtä paljo,
Iavatansseissa pojat enemmän." (18-v. tyttö, Hel-
singin Paviljonki)

Popparien tansseissa, joissa vanhat suku-
puoliroolit eivät enää tule esille voimakkaina,
ei ole havaittavissa eroa eri sukupuolten aI-
koholin käytössä.

"Vä1i11ä tuntui, että naispuoliset ryyppää enem-
män, ,se oli viime kesänä, nykyisin se tairtaa olla
melko tasassa." (Järjestysmies, Hedäsen)

Tytöt eivät kuitenkaan juo niin näkyvästi
kuin poiat, jotka eivät missään peittele alko-
holin käyttöään.

"Pojat on enemmän näkyvissä, tytöt juo varo-
vaisemrnin, muuten ne juo yhtä paljon." (18-v.
poika, koulussa, Mäntsälä)
Parkkipaikalla on kaksi poikaryhmää, toisessa
viisi poikaa, toisessa kolme, kaikki juovat viinaa
suoraan pullosta peittelemättä sitä lainkaan. Tlt-
töjä ei näy paikalla. (Talkoomäki)

Käytetyn alkoholin laatu vaihtelee sekä
henkilöiden että tanssipaikkojen mukaan. Se-
kä viinit (erityisesti väkevät viinit) että väke-
vät juomat ovat tansseissa suosittuja. Harva
juo tanssipaikalla olutta, sitä on ilmeisesti
liian hankala kuljettaa mukana.

Perinteisissä tanssipaikoissa (Helsingin Pa-
viljonki, Mäntsälä) useimmat pojat juovat
väkeviä ja tytöt eivät juo lainkaan tai juovat



myös väkeviä. Viina onkin tansseissa kätevin-
tä juoda, koska se painoonsa nähden vaikut-
taa voimakkaimmin.

Taloudellisesti edullisinta on viinin juomi-
nen, monet sanovat juovansa viiniä silloin,
kun rahat ovat vähissä.

"Jos on paljon rahaa, ostan viinaa, ios tili on 1o-

pussa, ostan viiniä." (22-v. poika, töissä)
"Mä oon juonu Patras Muscatelia, mä jr.lorn aina
viiniä, ei oo enermpää rahaa." (18-v. poika, kou-
lussa)

Havaintojen mukaan mietojen ja väkevien
viinien juominen on sukupuolesta riippumat-
ta yleistä kaupunkilaistuneilla, iältään nuo-
rilia poppareilla (Hedäsen, Talkoomäki). Tä-
tä havaintoa tukee Lea Vuoren tutkimus sak-
kikäyttäytymisestä (1971), jonka mukaan
popparit juovat yleensä mieluummin olutta
tai viiniä, sen sijaan vanhemmat rasvikset
juovat väkeviä. Viinin suosio iäitään nuorten
popparien keskuudessa voi johtua myös siitä,
että sitä voi 18-vuotias jo ostaa itse.

ALKOHOLIN KÄYT öN KONTROLLI
?ANSSILAVOILLA
P at ne juomt sen lisd.ämi.seen

tai, uäh,entämr,seen

Kuuluessaan johonkin tiiviiseen ryhmään
nuoren on käyttäydyttävä tavalla, joka vas-
taa ryhmän ja sen muiden jäsenten odotuksia
ja toimintaa. Myös porukan jäsenten alkoho-
iin käyttö on ryhmän vaikutuksen alaista.
Kettil Bruun (1959) sanoo kärjistetysti, että
ryhmässä joku saa juoda enemmän kuin
muut, mutta kukaan ei saa juoda vähempää
kuin muut. On epäselvää, pitääkö tämä paik-
kansa nuorten porukoiden tanssijuomisen
suhteen. Saattaa olla ryhmien kiinteyden ja
jäsenten keskeisen solidaarisuuden merkki
käyttää aikoholia samalla tavoin koko poru-
kassa. Huomatessaan jonkun juovan vähem-
män kaverit voivat tarjota ja jopa tyrkyttää
Iisää.

"On muille monta kertaa sanottu, että ota nyt ku
kerran saat, mutten mä sitloin juo, sanon että
oon saanu tarpeeksi," (16-v. ,tyttö, koulussa)
Humalainen poika sanoo selvemmalle tyttökave-
rilleen: "ota nyt, ota ny ku kerran saat". Ja tyttö
mais,taa vähän. (Talkoomäki)

Useimmat nuoret ovat sitä mieltä, ettei
heidän itsensä ole vaikea kieltäytyä tar-
jotusta ryypystä. Muiden kohdalla he eivät
ole yhtä varmoja asiasta.

"Tietysti mä pystyn kieltäytyy ios joku tarjoo
Iisää." (20-v. poika, töissä)
"Ei minulla ole ollut koskaan vaikeuksia kieltäy-
tyä, se riippuu niin tavoista ja tottumuksista. Joil-
lakin se on vaikeaa." (18-v. tyttö, koulussa)

Nuorilla on ilmeisesti taipumus uskoa, että
he itse selviytyvät vaikeista tilanteista pa-

remmin kuin muut samanikäiset.
Niitä ryhmän jäseniä, jotka eivät halua

juoda, harvoin suoranaisesti painostetaan
juomaan yhtä paljon kuin toiset.

"Ei sitä yleensä ole painostusta juoda enempää,
tietysti täytyy näyütää, että pystyy juomaan yhtä
paljo ku muut." (20-v. poika)
"On se okei, jos joku ei juo porukassa. Kaikki
kyllä aina haluu." (16-v. tYttö)

Sen sijaan voi esiintyä piilevää, sanatonta
painostusta. Nuori voi tuntea olevansa "poik-
keavan" juomakäyttäytymisensä vuoksi mui-
ta huonompi ja joutuvansa porukan hylkää-
mäksi.

Tansseissa painostetaan kuitenkin harvoin
toisia juomaan enemmän, koska halukkaita
juojia Iöytyy liiaksikin ja koska nuorilla on
jatkuva puute alkoholista. Jokainen tuntuu
tansseissa tarvitsevan omat viinansa.

"Kyl1ä me ennsmrnin ite juodaan kuin pakote-
üaan. Kaikilla on omat pullot, ei me tarjota jos
joku ei halua." (19-v. poika, töissä)

Nuorten tansseissa on tavallisempaa, että
nuoret painostavat kavereitaan vähentämään
alkoholin käyttöään. Tähän voi olla syynä, et-
tä nuoret eivät halua tansseissa joutua hoita-
maan pahasti juopuneita kavereitaan. Monil-
Ia on pitkä kotimatka ja päihtyneen ystävän
kotiinvieminen voi olla hyvin hankalaa.

Varsinaista juomisen estelyä tapahtuu suku-
puolesta riippumatta useimmiten seurustele-
vien parien kohdalta. Nuoret yrittävät hillitä
sekä tyttö- että poikakavereitaan sen mu-
kaan, kuinka kykeneviä itse ovat kyseiseen
tehtävään.
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"Ei ole kysymys sukupuolesta, kuka huolehtii,
joku sellanen, kuka on auttavainen ja huolehti-
vainen." (16-v. tyttä)
"Sekä tytöt että pojat, siis kaverukset, kontrol-
loivat,toisiaan sehasin." (17-v. poika)

Hillittäessä yritetään aluksi puhua juopu-
neen kanssa rauhallisesti, jotta tämä lopettai-
si juomisen. Jos se ei onnistu, yritetään ottaa
häneltä sovinnolla pullo pois.

"KyIlä kaverit ottaa toisiltaan pois pullon, oon
mä itekin orttanu. Kerran yks kundi sano mulle
et ota tää ja anna mulle joskus takas ja mä ortin
sen, enkä antanu sen juoda enää." (16-v. tyttö)
IWtö ja poika raahasivat humalaista tyttöä, joka
valitti: "Ne vei mun kaiken viinan". Kaverit ra;u-
hoittivat häntä: "Etsä mitään enää tarvi, an ny
olla vaa". (Talkoomäki)

Jos estely ei onnistu, kaverin annetaan ryy-
pätä rauhassa. Häntä pidetään vähän silmäIlä
ja hänet hoidetaan tanssien päätyttyä kotiin.

"Sammuneet korjataan aina pois." (15-v. tyttö)
"Kyllä me yritetään estää, jotku käy siJlo küruai
ja tykkää huonoa. Me hoidetaa ne sitte himaan.,,
(17-v. poika)

Varsin monet nuoret kuvittelevat, että
muut samanikäiset juovat enemmän kuin he
itse. Vaikka se onkin monen kohdalla vailla
todellisuuspohjaa, se kuviteltuna sosiaalisena
paineena aiheuttaa osaltaan runsaampaa aI-
koholin käyttöä (Hauge 1967).

S uhtautum,in en lülc aj u o m.i, I e en

Vaikka nuoret käyttävät tansseissa alkoholia,
he eivät hyväksy minkäIaista juomista tahan-
sa. Nuorilla on kontrollijärjesteimä, joka sää-
telee alkoholin käyttötapoja ja humaltunei-
suusastetta.

"En mä tykkää, että hirveesti juodaan, Iiika on
aina liikaa. Raja on siinä kun huomataan, eittä
on humalassa." (16-v. poika)
"Sillain saa juoda, ettei sitä paljoa huornaa, niin
että i,tsestä tuntuu että on hyvä olla.,, (16-v. rtyttö)

Havaintojen mukaan alkoholin käyttö on
nuorten keskuudessa hyväksyttyä niin kauan,
kun se ei aiheuta muitle häiriöitä; muiden on
saatava olIa rauhassa.

236

"KylLä hyvässä hurnalassa saa olla, rähistä ei saa."
(15-v. tyttö)
"KyIlä juoda saa, kun juo siltrain, että osaa kä1t-
täytyä." (20-v. poika)

Nuoret paheksuvat, jos joku juo niin pal-
jon, että rupeaa rähjäämään tai oksentele-
maan. Tällaisten henkilöiden kanssa muut ei-
vät halua lainkaan puhua. Tytöt eivät lähde
tanssimaan poikien kanssa, jotka ovat kovin
juovuksissa. Vahvasti humaltuneet nuoret
eristetään, heitä ei hyväksytä mukaan sosiaa-
liseen kanssakäymiseen.

"En mä ju,ttele sellaisten kanssa, jotka on kau-
heen päissään." (16-v. poika)
"En mä tanssi vieraitten kanssa, jos ne on huma-
lassa, ku niistä ei ,tiedä, millasii ne on." (16-v.
tyttö)
"Jos joku tulee päissään, sen kanssa ei tanssita
ja sekä tytöt että pojat porukassa toivoo erttä se
häipyis." (18-v. poika)

Paheksunnasta huolimatta nuorten keskuu-
dessa ilmenee vahvaa humaitumista. Jos tyttö
on kovin juopunut, hänellä on tyttö- tai poi-
kaystävä seuranaan ja huolehtijanaan.
Useimmat vahvasti juopuneet ovat poikia tai
poikaryhmiä. Yksinäiset, juopuneet pojat
käyttäytyvät usein muita kohtaan aggressiivi-
sesti; he tuntevat oievansa (ja todellisuudessa
ovatkin) nuorten ryhmien ulkopuolella. He
ovat tavallaan epäsosiaalisia nuoria, joita ei
koske nuorilla yleinen juomisen kontrolli-
järjestelmä.

Noin 25-vuotias hyvin juopunut mies ki,ertää
kahvilaa ja yri,ttää istuutua. Joistakin pöydistä
hänen käsketään poistua, toisista hän ei yrityk-
sistä huolimatta saa puheseuraa. Iopulta hän
poistuu kahvilasta. (Helsingin Paviljonki)
IJlkona kävelee yksinäinen poika ja yrittää pu-
hua yksinäisen näköjsil,le tytöille. Tytöt ü<ääntävärt
hänelle selkänsä tai lähtevdrt kävelemään, kun
poika hoipertelee heidän luokseen. (Hedäsen)

Suurempi porukka voi kokonaisuudessaan
olla kovassa kännissä. Porukan sisäiset normit
ovat silloin niin voimakkaita, että ne kumoa-
vat muiden nuorten kontrollin. Juopuneen
porukan jäsenet pysyvät tiiviisti yhdessä, ei-
vätkä välitä ulkopuolisten paheksunnasta.

"Jos joku juo paljon" se on sellasessa ponrkassa,
jossa juodaan paljon, muusta porukasta se heitet-
täis ul,os." (18-v. üyttii)



V ir alli,n en kontr oll,i

Virallista kontrollia tanssipaikoilla ylläpitä-
vät järjestysmiehet. Läsnä voi olla myös po-

Iiiseja, useimmiten heitä ei tarvita, koska jär-
jestysmiehillä on melko suuret valtuudet; he

voivat toimittaa päihtyneen nuoren putkaan
tai pois tansseista. Järjestysmiehiä on tutki
tuissa paikoissa seuraavasti: Helsingin Pavil-
jongilla ja Talkoomäe1lä 10-12, Hedäsenissa

15 ja Mäntsäiässä noin 30. Määrä vaihtelee
joka tanssipaikassa myös juhlien suuruuden
mukaan. Yleisön määrään vaikuttavat orkes-

terin suosio sekä juhlien ajankohta (pitkinä
viikonloppuina, esimerkiksi juhannuksena,
yleisön määrä on suurimmillaan). Usein on
järjestysmiesten joukossa myös muutama
nainen. Järjestysmiehet ovat yleensä vapaa-
ehtoisia, tanssit järjestäneen seuran jäseniä.

Järjestysmiehiliä on tansseissa melko suuri
vastuu. He joutuvat työskentelemään tilai-
suudessa, jossa alkoholin käyttö on virallises-
ti kiellettyä, mutta tunnetusti varsin yleistä.
Useat alkoholin käyttäjät ovat lisäksi alaikäi-
siä, jotka eivät aina ole oikeudellisesti vas-
tuussa teoistaan. Tässä tilanteessa on järjes-
tysmiesten huolehdittava yleisestä järjestyk-
sestä ja turvallisuudesta.

Tansseihin sisään tultaessa kontrolli on
melko vähäistä. Sisään pääsee melko päihty-
neenä, takaisin käännytetään vain juopu-
neimmat, joiden epäillään aiheuttavan häi-
riöitä tansseissa.

"Ei me i,han hurnalaisia sisään päästetä." (Hel§in-
gin Paviljonki)
"Sisään ei ketään umpihumalassa päästetä, noujstl-
hurnailassa'kyllä pääsee." (Talkoomäki)

Tavaroiden ja vaatteiden tarkastuksia al-
koholin löytämiseksi on harvoin, ainoastaan
silloin mikäli järjestysmiehillä on erityisiä
syitä epäillä henkilön tuovan aikoholia tans-
sialueelle (esimerkiksi jos ko. henkilö on
aiemmin tavattu juomasta tai myymästä al-
koholia tansseissa).

'lMeillä ei ole ,aüX<oholin kontr'ol1ia porrtiJ"la, sellasta
on vasüenmielistä pitää, ei se kuulu huvitilaisuu-
teen. Kontrolli toimü kentällä, alue on sen verran
pieni ja järjestysmiehiä pyritään pitärnään ririttä-
västi." (Hedäsen)
"Meil,l,ä on naispuolinen järjestysmies, joka ,saa

tarkastaa rtyttöjen laurld<uja joskus, jos me e'päi'l-

lään heidän tr.lovan putrloja." (Helsingin Pavi'ljon-
I{i)

Jos tanssialueella (tai joskus pysäköintipai-
kalla tanssialueen välittömässä läheisyydessä)
tavataan jonkun hallusta alkoholia, järjestys-
miehet kehottavat asianomaista kaatamaan

sen maahan ja asia jää usein siihen. Jos ke-
hotusta ei noudateta, tapaus tulee poliisin tie-
toon.

"Tavatujt viinat kaadetaan aina maahan, tai oi-
keestaan ne itse kaataa. Jm ne ei suostu, porliisi

kaataa. Yleensä ne suostuu, ei ole kiva 'mennä
poliisin kanssa jutttlsil,le." (Helsingin Pavilionki)

Jos alkoholia hallussaan pitänyt nuori on

alaikäinen, asiasta saatetaan ilmoittaa van-
hemmille tai holhooj aIIe.

Järjestysmiehet ovat yleensä sitä mieltä,
että he eivät voi puuttua tanssialueen ulko-
puolella ja metsässä tapahtuvaan alkoholin
käyttöön.

'rMetsässä ryyppä?imiseen ei voida puuttua, parik-

kipaikkoja on oikeus koutrolloida, koska ne lain
mukaan ovat huvialueen väitöntä läheisyyttä,
neettsää errrme sirksi [<atso." (Hedäsen)

Lavatanssien tavallisimmat järjestyshäiriöt
ovat liika juopuminen, oksentelu ja pienet
rähinät. Varsinaisia tappeluita ja muita suu-
rempia häiriöitä, joiden selvittämiseen tarvit-
taisiin poliisia, on harvemmin.

"Lieviä järjestyshäiriöitä on alle kymrnenen illas-
sa' ne käsittävät huonon käy'ttäytymisen, siihen
ei sisälly tappeluita, niitä on harvoin." (Hedäsen)

Useimmissa tanssipaikoissa on putkat, jon-
ne häiriöitä aiheuttaneet korjataan. Putkassa
käy illasta riippuen parisenkymmentä nuorta.

"Tää11ä on purtka, jonne viedään joka ilita pari-
kymrnentä, jotka d<sentaa ja rä,hisee sisäI]ä, jos-

kus on väkisin vietävä, jolleivät sanaa usko." (Ta[-
hoomäki)
"Siellä on viisi pirun kl"Lmää koppia, siel1ä ttäytyy
ol,la [<oko ilta. I(erran mä myöhäMyin tanssibus-
sistakin. Ne vie turihan helpolla putkaan, panevat
heti [<ädet selän taakse vaikkei mitään vastust'ele,

sillon kun on juovuksissa tai kun on alkoholia
hallussa." ( 1?-v. poika, Mäntsä,Iä)

Toisaalta juopuneimmat ja rähjääjät voi-
daan lähettää suoraan pois tanssipaikalta, ei-
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kä putkaa siten tarvita lainkaan. Tämä käy
päinsä vain sellaisissa paikoissa, joissa si-
säänpääsymaksu on poistumisen jäIkeen mak-
settava uudestaan.

"Putkaa ei meillä ole, häiritsevät rtyypit heirtetään
suoraan uIos." (Hedäsen)

Poliisiviranomaisten mukaan tanssialueella
oleva putka rauhoittaa tilannetta, koska tans-
seista ulosheitetyt juopuneet purkavat joskus
aggressioitaan rikkomalla lähellä olevien au-
tojen ja huviloiden ikkunoita.

IIseimmissa tutkituissa tanssipaikoissa jär-
jestys oli päällisin puolin hyvä, eikä nuorten
ja järjestysmiesten välillä tuntunut olevan
suurempia erimielisyyksiä. Vain Mäntsälän
lavalla nuoret valittivat järjestysmiesten vir-
kaintoisuutta, aggressiivisia käyttäytymis- ja
menettelytapoja.

"Tää11ä on inhottavia jär}rkäreitä, ne vetää joskus
autostal<in ulos, jos ne näkee et joku juro. Ne on
hyvin väkivaltaisia." (18-v. tyttö, Mäntsälä)

Mäntsälän lavalla järjestysmiehet oiivatkin
vastahakoisia keskustelemaan ja antamaan
tietoja järjestyksestä, muiden tanssipaikko-
jen järjestysmiehet puhuivat auliisti. Ilmei-
sesti Mäntsälän lavan suuri yleisömäärä on
vaikuttanut siihen, että otteet järjestyksen
säilyttämiseksi ovat tulleet kovemmiksi kuin
muualla.

YHTEENVETO

Nuoret sanovat, että alkoholi saa heidät va-
pautumaan estoista ja tekee heidät puhe-
liaammiksi ja iloisemmiksi. On helpompi tu-
tustua uusiin ihmisiin, tanssiminen huvittaa
enemmän, poikien on helpompi hakea tyttö-
jä tanssimaan. Koska aikoholin käyttö on jui-
kisesti kielletty alle 18-vuotiailta, juomisella
voi nuorten keskuudessa oIIa tietty status-
arvo. Käytön syynä on myös, että alkoholin
vaikutuksen alaisina nuoret voivat käyttäy-
tyä tavalla, jota he eivät selvin päin uskal-
taisi. Alkoholi antaa suojan käytökse1le, kos-
ka henkilöön suhtaudutaan eri lailla sen mu-
kaan, onko hän juonut alkoholia vai ei.

Tanssipaikoissa juominen tapahtuu kahdel-
la eri tavalla riippuen tanssipaikkojen ulkoi-
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sista järjestelyistä. Toisaalta juominen ta-
pahtuu ennen tansseihin sisälIe menoa, läh-
tiessä kotona, tulomatkalla autossa tai peril-
[ä metsässä, koska tansseista on väliilä pois-
tuttaessa maksettava lippu uudestaan. Toi-
saalta alkoholin käyttö voi tapahtua tanssien
aikana metsässä tanssialueen ulkopuolella,
jos tansseista voi väIil1ä poistua.

Tanssipaikoilla, kuten muuallakin, nuorten
alkoholin käyttö tapahtuu pääasiassa tutuissa
ryhmissä. Tytöt käyttävät alkoholia hillitym-
min perinteisissä tanssipaikoissa, joissa van-
hat sukupuoliroolit ovat vielä voimakkaat.
Tytöt juovat yleensäkin enemmän salaa, jos-
kaan eivät väIttämättä vähempää kuin pojat.
[än on havaittu vaikuttavan siten, että nuo-
remmat esittävät usein todellista vahvempaa
humalatilaa, kun taas vanhemmat yrittävät
peitellä humaitumistaan.

Tansseissa juomista kontrolloidaan melko
tarkasti: on nuorten itsensä harjoittama epä-
virallinen kontrolli ja virallinen kontrolli, jo-
ta järjestysmiehet hoitavat. Epävirallisen
kontrollin avulla varmistetaan, että nuoret
käyttävät alkoholia tavalla, joka ei häiritse
keskinäistä seurustelua. Nuorten taholta tu-
lee painostusta sekä juomisen lisäämiseen
että vähentämiseen. Paine juomisen 1isäämi-
seen ei ole suoraa, vaan se ilmenee siten, että
ryhmien jäsenet käyttävät alkoholia samalla
tavalla ja lisäävät siten ryhmän kiinteyttä.
Kuitenkin tansseissa, joissa alkoholia on saa-
tavilla verraten vähän ja siitä on loppuillas-
ta aina puute, alkoholin tyrkyttäminen toi-
sille on harvinaista. Tavallisempaa on, että
yritetään hillitä kavereiden juomista. Nuor-
ten keskuudessa vallitsee vahva keskinäinen
solidaarisuus: jos joku porukan jäsen hillit-
semisestä huolimatta juo liikaa, ystävät eivät
jätä pulaan, vaan korjaavat sammuneet ja
pahoinvoivat tansseista kotiin. Nuoret eivät
myöskään hyväksy minkälaista alkoholin
käyttöä tahansa. Juoda saa, kunhan juo siis-
tisti, käyttäytyy kunnolla myös alkoholin
vaikutuksen alaisena eikä häiritse muita.
Nuoria, jotka rikkovat näitä sääntöjä, koh-
dellaan sitten sen mukaisesti: heidän kans-
saan ei puhuta, tytöt eivät tanssi humalais-
ten poikien kanssa jne.

Aikoholin käytön virallisesta kontrollista
huolehtivat tansseissa järjestysmiehet. Si-



säänpääsyssä tansseihin ei ole erityisiä vai-
keuksia: sisään pääsee maistaneenakin. Sen
sijaan jos alkoholia tavataan huvialueen si-
säpuolelta, se joudutaan kaatamaan maahan
ja asia saattaa mennä nimismiehen tietoon.
Yleensä järjestys tansseissa on varsin hyvä,
ja järjestysmiesten ja nuorten väliIIä esiintyy
ilmeisesti harvoin konflikteja.

Tanssialueella ja sen ympäristössä tapah-
tuu näennäisestä rauhallisuudesta huolimat-
ta järjestyshäiriöitä. On ilmeistä, että näitä
häiriöitä aiheuttavat suureksi osaksi sellaiset
nuoret, jotka ovat yleisen alkoholikäyttäyty-
mistä säätelevän kontrollin ulkopuolella: yk-
sinäiset, juopuneet, usein muita tansseissa
kävijöitä huomattavasti vanhemmat pojat,
sekä nuorten porukat, jotka ovat kokonaisuu-
dessaan juopuneita ja joiden sisäiset normit
ovat riittävän vahvoja kumoamaan muun
kontrollin normit.

Yleisesti tutkimuksen tuloksista voisi mai-
nita, että nuorten alkoholinkäyttö on harvoin
itsetarkoitus. Alkoholin tehtävä on nuorten
keskuudessa vähentää painetta ja jännitystä.
Alkoholin juominen, samoin kuin alkoholin
ja tupakan pummaaminen, näyttää tansseissa
olevan nuorista oiva keino kontaktien solmi-
miseksi, varsinkin vastakkaista sukupuolta

olevien kanssa. Alkoholi toisaalta helpottaa
seurustelua muiden nuorten kanssa ja toi-
saalta juhlistaa arjesta poikkeavaa tilaisuutta.
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