
fos sinä tahdot . . .

Alkoholin liiallisesta käytöstä
on viime aikoina puhuttu ja kir-
joitettu runsaasti. Mutta näin on
tehty ennenkin. Vuonna 1833 eli
lähes 150 vuotta sitten ilmestYi
Sant Pietarporissa painettu vih-
konen, jonka nimenä oli Juopu-
muxen erinomaiset edut.

Tuossa vihkosessa niistä oli
seuraavia määritelmiä:

Jos sinä tahdot estää ystäviäs
ja tuttavias auttamasta sinua on-
nellisna elämään, niin ole juoma-
ri, sillä juoppouden kautta sinä
kadotat kaikkien kunniallisten
ihmisten rakkauden.

Jos sinä tahdot tyhjäksi tehdä
kaikki sinun toimes ja työs, niin
ole juomari, ja kaikki raukee
turhaan.

Jos sinä tahdot estää koko ih-
misten sukukuntaa sinua kun-
nioittamasta ja yIöndämästä si-
nua korkiaan virkaan ja kun-
niaan, niin ole juomari, ja sinä
olet näkevä, että he kaikki si-
nusta luopuvat.

Jos sinä tahdot köyhtyä, niin
ole juomari, ja vähän ajan sisäI-
lä olet sinä käypä rrysyissä ja
rääpäleissä, ja ei ole sinulla ko-
peekkata kukkarossa.

Jos sinä tahdot tulla hulluksi,
niin ole juomari, ja pian sinä
hävität taidon ja ymmärryxen.

Jos sinä olet etees ottanut elä-
mätäs lopettamaan, niin ole juo-
mari, sil1ä se on paras tie kado-
tuxeen.

Jos sinä tahdot, että jokainen
tietäis sinun salaisuutes la tyh-
mät työs, niin ole juomari, sillä
sen kautta kaikki salaisuudet
niin pian suusta ulostulevat kuin
viina kurkusta alas mennyt on.

Jos sinä luotat suuren voimas
päälle, niin ole juomari, ja viina,
joka väkevämpi on, lyö sinut
pian maahan.
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Jos sinä tahdot olla inhoitta-
vainen ja rietas, niin o1e juoma-
ri, ja sinä olet haiseva kuin lan-
tatunkio.

Jos sinä tahdot rikkoa akku-
nat ja peilit, pöydät ja tuolit,
eripuraisuutta matkaansaattaa,
rikoxen alaiseksi tulla, hevois-
ten ja ruttaitten alle joutua ja
vahdissa istua, niin ole juomari,
ja se olis ihmeellistä, ettei tämä
sinulle onnistais.

Juopumus on kaiken synnin ja
pahuuden juuri, ja kaikkein tau-
dein ja sairauden äiti. Juopumus
kadottaa ymmärryxen, hävit-
tää muiston, tekee ruumiin jul-
maksi ja rumaxi, vähentää voi-
man, saattaa veren kuumaxi, lyö
sisälliset ja ulkonaiset parantu-
mattomat haavat, on synnille
makeudexi, sielulle Saatana ja
rahakukkarolle varas.

Vapise ja värise sinä juomari,
ja tiedä, että kadotuxen kita
odottaa sinua nielläxensä sinut
ijankaikkisesti.

Ihmisten sukukunnan häpiäxi
se on tosi, ettei niin monta ih-
mistä veteen hukkunut ole kuin
vünan kautta. Heitä pois, o syn-
tinen, viinapullo pöydälläs ja
viinalekkeri huoneestas, eroita
itseäs kaikista senkaltaisista seu-
roista, jotka vi,et'tel,evät sinua
juopumuxeen.

Mitä sanotaan pyhässä Sanas-
sa: Joel I luku 5 värsy: Iferät-
kää juopuneet ja itkekäät ja ul-
vokaat kaikki viinan juomarit.

- ja Salornonin Sananlasku: 25

Luku 29, 30, 31, 32 värsy: Kusa
on kipu? Kusa murhe? Kusa to-
ra? Kusa valitus? I(enellä haa-
vat ilman s'yytä? Kenellä punai-
set silmät? Siinä kusa viinan ty-
gönä viivytään ja tullaan tyh-
jentämään mitä sisälle pandu on.
A1ä katsele viinaa ehkä se pu-
noittaa ja on selkiänä klasissa,
ja huokiasti menee alas. Vaan
viimeiseldä puree se niinkuin
kärme ja pistää niinkuin kYY-
käärme. Ja vielä Jesais 5 Luku
11 värsy: Voi niitä jotka var-
hain huomeneltain ylhäIlä ovat
juopumusta noutelemaan ja is-
tuvat hamaan yöhön asti, että
he viinasta palavixi tulisit.

Katso kuinga juomarin kasvot
ovat valjut, keltaiset ja ajettu-

neet viinasta, koko hänen ruu-
miinsa värisee, hänen jäsenensä
ovat täynnä kipua ja haisevia
haavoja, kuolema tulee ja juo-
marin kuolema on kauhia.

Rolcos lukija! Nyt olet si-
nä nähnyt ja kuullut juopu-
muxen erinomaiset edut ja mikä
uhkaa niitä, jotka juopumusta
harjoittavat, tutki itse ja jos ha-
vaitset ettäs olet juomari, niin
lakkaa heti ja aloita uutta elä-
mätä.

Se oli tekstiä, jossa oli kou-
riintuntuvaa väkevyyttä ja jos-
sa juopottelun vahingollisuus
selvitettiin sumeilemattomin sa-
noin. Keitä oli asialla ollut,
siitä ei ole tietoa säilynyt. Leh-
tisen teksti oli kotoisessa arkis-
tossani ainakin kertaalleen jäl-
jennettynä ja julistuksen kirjoit-
tajasta ei ollut mainintaa. Tus-
kinpa sitä lie ollut alkuperäises-
sä paincrtuotteessakaan.

Painopaikkakunnasta pääteI-
Ien tuo raittiusasiaa ajanut tuo-
te lienee tarkoitettu vanhassa
Pietarissa eläneille ja siellä run-
sain joukoin käyneille suoma-
laisille kauppamiehille ja muilla
asioilla liikkuneille. Sen voi
päätellä siitä, että tekstissä pu-
hutaan "hevoisten ja rattaitten
alle" joutumisesta. "Vahdissa"
istumisella uhkaaminen saattaa
tarkoi:ütaa sotilaille määrättyä
rangaistusta.

Yrxö Kansalmi

Oluen käyttö
ruokaiuomana

Alkoholipoliittinen tutkimusl,ai-
tos tilasi eräitä alkoholiin liitty-
viä kyslrnyksiä Suomen Gal-
lupin JOMA-omnibussiin touko-
kuussa 1974. Kahdessa kysSrmyk-
sessä tiedusteltiin, mitä juomia
va"staajat käyttävät toisaalta
sunnuntain ja toisaalta arkipäi-
vän pääaterialla. Samat kysy-
mykset esitettiin myäs vuosien
1968-1969 kulutustutkimukses-
sa (Mäkelä 1969).



Vuoden 1968 kulutustutkimuk-
sen näyte on otos Suornessa va-
kinaiisesti asuvasta 15-69 -vuo-
tiaasüa väestöstä. Seuraavassa
tarkastelussa ovat mukana vain
ne vastaajat, jotka haestateltiin
sekä syksyllä 1968 että syksyllä
1969.

JOMA-omnibussin näyte pyr-
kii edusüamaan maan 15 vuotia
täyttänyttä väestöä. Näyüe perus-
tuu ositettuun vyä,trykeo,tantaan,
jossa käytetään satunnaisesti
määrättyjä lähtäosoiüteita. L:ih-
töosoitteita ei kuitenkaan kent-
tätyässä sovelleta kovin tiukas;ti,
joten käytännössä on lähinnä ky-
seessä kiintiöpoiminta.

Kaikilla kolmella tutkimus-
kernalla käytettiin samoja kysy-
myksiä. Vastausten luokittelussa

sitä vastoin on pieniä eroja. Ku-
lutustutkimuksessa haastattelijat
ohjasivat vastaajat nimeämän
vain yhden, kaikkein useirnmin
käyttämämrsä ruokajuoman. Vuo-
den 1974 gallupissa eräät vastaa-
j,at sitä vestoin nirnesivät useita
rinnakkaisia juomia. Yhtenä juo-
mana oli tätrlöin aina ma,ito tai
p,iimä.

Oheisesta tauiukosta ilmenee,
että ruokajuomien jakautumassa
ei oIe tapahtunut suuria muu-
toksia sitten vuoden 1969. Erot
ovat niin pieniä, että niiden
kommentointi on peräti uskalias-
ta, varrsinkin kun ottaa huo-
mi,oon, että näytteert ja aineisto-
jen keruutapa eivät ole tarkasiti
vertailukelpoisia. Muutama huo-
mio voidaan silti esittää.

Mai,to ja piimä ovat säilyttä-
neet hallitsevan asemansa sekä
sunnuntain että arkipiüveh paä-
aterialla. Viiniä käytetään edel-
leen ateri,ajuomana yh,tä harvois-
sa kodeissa kuin 60-luvun lopul-
la. Pilsneriq kaljan ja sahdirn
käyttö on vähentynyt entises-
tään. Y;llättävää on huonaata, että
keskioluen käyttö ater,iajuomana
on jopa hivenen vähenrtynyt vuo-
desta 1969. Ehkä ensi innostus
vagaaseen keskiolueen toi sen ti-
lapäisesti sellaisiinkin ruokapöy-
tiin, joista se myöhernmin on
hävinny,t. Miesten keskuudessa
A-oluen käyttö sunrnuntain ate-
rialla sitä vastoin on ehkä jonlin
verran yleistynyt.

Olut ei siis vuoteen 1974 men-
nessä ollut tunkeutunut suorna-
Laisiin ruokapöytiin kovin ylei-
sesti. Pikemmin näyttää siltä,
eütä ensi i,nnostus keskiolueen
ruokajuomana on laantunul

Rlaus Mökelä

Taulukko I. Suornalaisten ruokajuomat vuosina 1968, 1969 ja tg74, To

1968

N 429

Naiset
1969 t974

N429 N492

Mi'ehet
1968 1969 t974

N 1293 N 1298 N491
Kirjallisuus

Sunnuntain
pääaterialla

maito,/piimä
maito/piimä ja
jokin mallasjuoma
maito,/piimä ja
jokin muu juoma
mehu, vesi, kivennäis-
vesi, virvoitusjuoma
pilsneri, kalja, sahti
keskiolut
A-olut
viini

92,8 89,7

4,0

2,r

3,5

0,2

0,5

B6,L

1,6

5,2

90,6 86,4 83,2

1,0

4,2

Mäkelä, Klaus: Keskioluen va-
pauttamista koskevat käsitykset
ja oh.len käyttö ruokajuomana
ennen ja jälkeen lainuudistuk-
sen. Alkoholipolitiiklu 34 (6):
336--337, 1969.

Sosiaalihallitus esittää
uusia hoitopisteitä

Sosiaalihallitus pyytää perusta-
mislupaa kuudelle kunnalliselle
a-klinikalle sosiaali- ja terveys-
ministeriöltä. Sosiaalihallitus ha-
luaa 1isäksi perustettavaksi kol-
me kunnallista ensisuojaa ja
yhden yhdistetyn katkaisuhoito-
aseman ja hoitokodin. Samalla se
ehdottaa a-klinikkatoimintaan
valtiolta varoja 640 000 markkaa.

Sosiaalihallitus pyytää lupaa
perustaa lisalmeen, Kanta-Hä-
meeseen, Loviisaan, Raaheen,
Imatralle sekä Kalajoki- ja Py-
häjokilaaksoon kunnalliset a-
klinikat.
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4,0

1,0

0,8

0,6

0,6

2,8

2,6

0,9

0,5

0,5

,,
3,2

2,1

t,4
0,5

2,6

2,9

6,3

1,2

0,5

3,0

1,2

4,2

2,4

0,8

Arkipäivän
pääaterialla

maito,/piimä
rnai,tolpiimä ja
jokin mallasjuoma
rnaitp/piimä ja
jokin muu juoma
mehu, vesi, kivenndis-
vesi, virwoitusjuoma
pilsneri, kalja, sahti
keskiolu't
A-olut
viini

100,1 100,0 99,9 100,0 99,9 100,0

94,4 92,3 90,1 92,7 90,6 88,9

1,0

3,6

4,4

2,L

L,2

3,3

2,4

3,4

L,4

L,2

0,2

0,2

0,8

5,0

3,0

0,6

0,2

0,2

2,3

3,6

0,9

0,4

0,1

3,0

3,2

2,9

0,3

100,1 100,0 99,9 100,0 100,0 99,9




