
Suomen kansa uünamäen toimissa

Vüme keväänä tuli markkinoille joukko arvoteoksia,
joissa tavalla tai toisella käsitellään vünan asemaa
Suomen kansan elämänmenossa ennen ja nyt.

Mahtavana yhden miehen työsaavutuksena on
erikoisasemassa prof. Toivo Vuorelan toimittama
kansanperinteen sanakirja, joka monin tavoin hei-
jastaa menneiden aikojen maailmaa. Vanhan ja jo
unhoon vaipuneen elämänmenon ja ajattelutavan
kuvaajana teos on mitä tärkein apuneuvo nykysuo-
malaiselle, eläähän kielessämme vieläkin vahva
kerros kansanperinteeseen pohjautuvaa aineistoa,
vaikka emme enää sitä helposti huomaa. Tässä
lehdessä on syytä nostaa tämä suurteos esille sen
vuoksi, että sünä meillä on entisajan suomalainen
vüna- ja olutsanasto, jollaista emme vielä ole
saaneet kootuksi nykyisestä sanastostamme.

Vuorelan sanakirjasta saamme tietää vanhojen
juomamittojen tarkat vetoisuudet, sellaiset kuin
aami, ankkuri, jumpru, kannu, kortteh,, ottinki jne.
Juoma-astioistamme monet kuuluvat menneisyy-
teen: arsina, haarikka, kousa, nassakka, pönnikkä
jne. Saamme nün ikään selvityksen vanhoista
olutlaaduista: ktsassa, taan, luuri, soiro jne. Runsas
on muukin kaljan ja oluen valmistukseen lüttyvä
sanasto.

Väitetään, että vüna on tullut Suomeen Venäjältä
joskus 300-400 vuotta sitten. Runsaasti onkin
vänasanastossamme itäistä lainaa: kuuna (keittää
vünaa), sorokoska, sakusko, pohmelo, tsotkasta
puhumattakaan. Mutta runsaasti on läntistäkin
lähtöä: krouoi, prykätä, halstuoppi jn.e. Toisaalta on
otettava huomioon, että kansatieteellisessä katsan-
nossa Kymijoki jakaa maamme kahteen erisävyi-
seen etnografiseen alueeseen, joilla kummallakin on
omat perinteensä.

Ehkäpä juuri tällaista jakautumista heijastaa
seuraava pieni yksityiskohta Vuorelan sanakirjassa.
Lännessä ehtoollisvüniä on kauppatavaratta kutsut-
tu nimellä ronsti (süs ranskalainen), Itä-Suomessa
renska (reiniläinen). Ranskalaista vaikutusta vüna-
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sanastossamme on pontikka, joka lienee saanut
nimensä Pontacqin kaupungista.

Kansanomaisista nimityksistä Vuorela mainitsee
Porooon mitan. Se olisi saanut alkunsa sütä, että
1500-luvulla voudit käyttivät Porvoon tienoilla
hyötymistarkoituksessa ylisuuria mittoja. Tällaises-
ta väärinkäytöksestä on kuulemma asiakirjojenkin
todisteita. Sakari Virkkunen sen sijaan fraasisana-
kirjassaan toteaa, että Porvoon mitta oli 52 000litraa
eli se määrä, jonka porvoolainen Levinin vünateh-
das sai vuosittain valmistaa. Setitys on peräisin
Johannes Linnankoskelta. Jos Porvoon mittaa on
käytetty ennen 1800-luvun jälkipuoliskoa, Vuorela
ilmeisesti olisi oikeassa. Mutta miten on?

Vuorelan sanakirjasta käy ilmi, kuinka tüvüsti
juominen kuului paitsi juhlün myös työelämään.
Vünaa tarjottün tiettyjä työvaiheita aloitettaessa
tai nüden päätteeksi.

On hariakaiset ja litkat, on kAloiäiset ja
kamppiaiset, on karkaisuruApAt (sepälle) ja küla-
ryApAt (ennen laivan vesillelaskua) jr;.e. Silmönkir-
kastusjuhla oli Aleksanterin päivänä (11. 9.). Silloin
kisälleille ja oppipojille tarjottün silmänkirkastusta,
kun kesän jälkeen ryhdyttün tekemään töitä
lampun valossa. Madontappojaiset taas sattuivat
heinäkuuhun. Pyhä Marketta, jonka muistopäivän
aikoihin heinänteko aloitettün, on keskiaikaisissa
kirkkomaalauksissa usein esitetty taistelemassa
lohikäärmettä vastaan, ja sütä on süs saanut alkunsa
heinämadon tappaminen.

Monet ovat süs olleet r56ppäämisen syyt. Am-
mentamatta enempää Vuorelan rikkaasta teoksesta
totean vain, että vünan käyttö vanhastaan keskittyi
seremoniallisesti muutamün juhlapäivün ja -tapah-
tumün. Kalevalaseuran vümekeväinen vuosikirja
kartoittaa juhlaperinnettämme. Edellä sanotun va-
lossa on ehkä vatitettavaa, etteivät teoksen kirjoit-
tajat ole vüsaissa artikkeleissaan künnittäneet
enemmän huomiota alkoholin osuuteen jrrhlakult-
tuurissamme. Sehän kyllä on vaihdellut aikakaudes-
ta toiseen, mutta tämäkin näkökulma olisi ollut
tärkeä, nün että tietäisimme, mikä sija alke[qlills en
ollut esim. uudenvuoden tai pääsiäisen vietossa tai
uudemmassa maallisessa juhlaperinteessämme.

Markkinoihin ja toripäivün, jotka lüttyivät van-
haan talousjärjestelmään, kuului olennaisesti juo-
pottelu. Erityisen riehakas näyttää meno olleen
syksyllä, sadonkorjuun päätyttyä, kun Pyhän Mi-
kaelin nimikkokirkkojen liepeillä vietettün Mikon
markkinoita. Markkinoiden menetettyä merkityk-
sensä ovat juopottelu-urheilun merkkitapahtumiksi
muodostuneet ennen kaikkea vappu ja juhannus.
Vapullahan on tässä suhteessa pitkät traditiot,
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varsinkin jos ajattelemme vanhaa perinnettä, Ukon
vakan juontia, jolloin Agricolan todistuksen mukaan
juopui sekä püka että akka. Ylioppilasjuhliksi vappu
ja Kukan päivä näyttävät muodostuneen jo vanhas-
sa Turun akatemiassa. Seremonioihin lüttyivät
tietyt viralliset maljat, minkä ohessa joskus harras-
tettün holtitonta ryyppäämistäkin.

Kuuluisin kevätjuhla vietettün vuonna 1848 Kum-
tähden kentällä. Aikakirjoihin se on jäänyt erityi-
sesti Fredrik Cygnaeuksen Suomen nimelle pitämän
puheen ja Maamme-laulun ensiesityksen johdosta.
Historiamme kuuluisimmasta puheesta emme pal-
jon tiedä, Topeliuksen kirjeissä sütä on säilynyt
jokin maininta. Mutta vaikutus oli valtava. Rohke-
nen kuitenkin otaksua, että puheen tehoa on
varmasti lisännyt juhlan juoma-anti, vüsisataa
kannua punssia. Kumtähden kentän ladosta joudut-
tün tekemään tilapäinen Mon repos, jonne väsyneet
toverit talutettün lepäämään. Vuonna 1898, vüsi-
kymmentä vuotta myöhemmin, kevään ylioppilas-
juhlassa ei käytetty tippaakaan alkoholia.

Vapun vünariennot süs ilmeisesti tasaantuivat
ehdittäessä vuosisadan loppupuolelle, iolloin työvä-
kikin otti toukokuun ensimmäisen päivän juhlak-
seen. Samoihin aikoihin työväen pürissä rupesi
raittiusaate voimistumaan ja juomalakkoajatus tuli
ajankohtaiseksi. Kokonaan vappu ei kuitenkaan
kuivunut, ja luultavasti sen juhliminen on nykyisin
taas märempää puuhaa kuin jokin vuosikymmen
sitten.

Ilmeisen kosteaan suuntaan näyttää kehittyneen
juhannus. Nykytietojen mukaan keskikesän juhlaan
lüttyvistä neljästätoista eri elementistä alkoholin
nauttiminen on toisella sijalla kaupungissa ja
kuudennella sijalla maaseudulla.

Sen sijaan raitistumisen linja on selvä kekrin
kohdalla. Alun perin se oli palkollisten vuotuisjuhla
ja sen viettoon kuului vüna. "Ei joulua ennen nün
suurena juhlana pidetty kuin kekriä. Vünaa joivat
ukot ja turisivat päissään", kerrotaan Puolangalta.
Olot ovat kokonaan muuttuneet, ja kekri on jäänyt
pois kansanomaisesta juhlakalenterista. Sen sijaan
sütä on tullut puoluekatselmus ja sen ohjelmasta
vüna on jäänyt sivuun. Kehitystä kuvaa sattuvasti
vuosikirjan kuvasivu, jonka ylälaidassa on Juho
Rissasen taulu Kekrivünojen juonti ja alhaalla kuva
Johannes Virolaisesta puhumassa Keskustapuolu-
een kekrijuhlassa.

Suomen kansan muustakin raitistumisesta voisi
äkkinäinen tehdä johtopäätöksen selatessaan prof.
Pauli Saukkosen johdolla juuri valmistunutta frek-
venssisanakirjaa. Sühen on koottu lähes puolesta
miljoonasta erilaisün tekstinäytteisün kuuluvasta
sanasta noin 12 000 yleisintä. Kovin hyvin ei
vünamäen sanasto selviydy tässä jalossa kilvassa.

Väkevien käyttöön Iüttyvistä selvästi yleisin sana
on juuri alkoholi(siialuku 1?52), mutta yllättävää on,
että tsäni (2943) tulee e^rter;. uünaa (470L'). Sitten
seuraakin itse monopoli, Alko (5842) ja Alkoholilüke
(6684), vümeksi mainittu samalla sijaluvulla alkoho-
linkäutön ja humalon kanssa, kuten luonnolliselta

tuntuukin. Alkoholipolitükka kamppailee rinnan
anniskelun kanssa, sijaluku 7844, ja samaan tulok-
seen pääsee myös palotsüna. Mutta missä on
kansamme karttuisa humalasanasto? I{umolainen)a
juopottelu ovat saaneet yleisyysjärjestyksessä sijan
9466 ja iuoppo on pudonnut hännille sijaluvuin
11 536. Ei süs känniä, tuiteria, hönöä ja muita
tavallisina pitämiämme juopumuksen käsitteitä.

Taajuussanaston humalaspektri on süs tavatto-
man kapea verrattuna vaikkapa Sakari Virkkusen
fraasisanakirjan tarjontaan, puhumattakaan Yleis-
radion aikoinaan järjestämän kilpailun sadosta.
Mutta tämäntapaisen sanakirjan rakenne rüppuu
olennaisesti otannasta, joka lükkuessaan kaunokir-
jallisuuden, radion, television, lehdistön ja tietokir-
jallisuuden tekstinäytteissä antaa lüan nuivan ku-
van sütä kieliparresta, jota yhteinen kansa käyttää
ahertaessaan vünamäen töissä.

Suomalaisten mielikuvamaailmassa, ainakin ai-
kaisemmin, vünalla sentään on ollut melko keskei-
nen sija, sütä antaa kaunopuheisen todistuksen
Suomen kansan vertausten antologia.

Humalaa ja sen eri asteita varten on tarjolla
monenlaista vertausta. Joku on humalassa kuin
tah)aan kdki (ehkäpä kukkuminen on herättänyt
tämän mielikuvan), seinökello (se pysyy pystyssä
vain seinää vasten), mettiöinen, silco jne. Joku taas
on juovuksissa kuin allakan tai söäkirjan tekijö.
Ilmeisesti kansa uskoo, että astronomit ja meteoro-
logit katselevat selällään maaten taivaan merkkejä.
Teos selittää myös, miksi joku on juovuksissa kuin
Ellun kano, se näet ei muni eikä kotkota.

Heilumiseen on usein lütetty kuva juopuneesta.
Ehkä edellä mainittu seinäkello-vertauskin lüttyy
heilurin läkkeeseen. Heiluttaa kuin oüna vanhaa
seppää ehkä vüttaa karkaisuryyppyjen nauttimi-
seen. Hyppü kuin oüdennellötoista, ts. on ottanut 15

ryyppyä. Tavallinen vertaus on: huojuu kuin huma-
lainen.

Joku taas juo kuin taiüodn kocri (kansa uskonee
sateenkaaren imevän vettä merestä), saunan kiuas
jne. Vünankeiton vaikeuksün lüttyvät nün ikään
monet vertaukset. Häärää kuin oünankeittöjö.
Nukkuu ja torkkuu kuin olisi uükon oünoa keittä-
nyf. Rutussa kuin oünankeittäjön nuttu.

En tiedä, heijastaako tämä vertausten kokoelma
sellaisenaan Suomen kansan mielenkulkuja vai
ovatko ehkä otannassa noudatetut valikointiperi-
aatteet antaneet juuri tällaisen tuloksen. Meidän
ajatuksemme tuntuvat kiertävän melko tüvüsti
alapään asioissa, erityisesti rakastelun ja ruoansula-
tuksen nautinnoissa, joten sen perusteella voisi
teokseen lainatun vertauskuvan mukaisesti sanoa,
että kansamme mielikuvitus on kuin pikkukamarin
alusta.

Suureksi ilokseni olen teoksesta voinut oppia
huomattavan määrän uusia ja riemastuttavan tuh-
mia vertauksia, vahinko vain ettei nüllä taida olla
kovin paljon käyttöä jokapäiväisessä seuraelämäs-
sä.
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