
mien juomien kysynnän vilkastuttamiseen hintapo-
Iiittisin keinoin.
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Ilpo Koskikallio

Saomalaista viinapäätä etsimässä

Alkoholitutkimussäätiö ja Alkoholipoliittinen
tutkimuslaitos järjestivät viime marraskuussa kult-
tuuriseminaarin Alkon koulutuskeskuksessa Hel-
singissä. Kulttuuritutkimus kiinnostaa tällä het-
kellä kovasti myös alkoholitutkijoita. Seminaarin
avauspuheenvuorossa Klaus Mäkekj kertoi miksi :

"VeIi Verkko puhui aikoinaan suomalaisesta vii-
napäästä, jonka hän käsitti koodatuksi suomalais-
ten perimään. 50-luvun nykyaikaisille yhteiskunta-
tieteilijöille täIlainen biologisointi tietysti oIi kau-
histus, ja Verkon ajatukset hylättiin. Tutkimuksen
eteneminen pakotti kuitenkin tunnustamaan, että
suomalaisten suhteessa viinaan on oma erikoislaa-
tunsa, joka on otettava kulttuurisesti annettuna
vähän samansukuisesti kuin suomen kieli on meille
kulttuurisesti annettu. Alkoi jopa vaikuttaa siltä,
että suomalainen viinapää on niin kiinteästi sidok-
sissa joihinkin 

- toistaiseksi määrittämättömiin -suomalaisuuden peruspiirteisiin, ettei sitä voida
hevin muuttaa."

Tutkijat siis välilä hukkasivat suomalaisen vii-
napään, mutta itse todellisuus on osoittanut, että se
sittenkin on olemassa. Kyse on vain siitä, että vii-
napää ei välity biologisesti vaan kulttuurisesti. Tai
tarkemmin: On olemassa tietyt suomalaisuuden pe-
ruspiirteet, jotka me imemme itseemme ja jotka
tekevät meistä suomalaisia ja jotka saavat meidät
juomaan niin kuin suomalaiset juovat.

Seminaari järjestettiin virittämään keskustelua
siitä, mitä "kulttuurinen välittyminen" tarkkaan
ottaen sisältää. Koska Sosiologia-lehti (1/1982) jut-
kaisee keskeisimmät alustukset, valitsen seuraa-
vaan muutaman esitetyn näkemyksen, joita lopuksi
hieman kommentoin.

Suom alais uud,en p erusp ürt e et

Klaus Mäkelä ehätti myös hahmottelemaan vii-
napäätä määrittäviä suomalaisuuden aineksia lai-
naamalla Juha Partasez kiteytystä KOM-teatterin
Kullervon sisällöstä: siinä yksinäinen orja riehuu.
"Jos vielä lisäämme neljännen termin, tavoitamme
aika paljon suomalaisuudesta: yksinäinen orja rie-
huu humalassa. Näitä termejä ei pidä käsittää suo-
malaisen miehen ominaisuuksiksi, vaan paikoiksi
suomalaisessa kulttuurissa, joiden keskinäisiä suh-
teita tulee eritellä."

Mäkelä täsmentää termit näin:
yksinäisyrys : erillisyys muista, itsellisyys, irral-
Iisuus
orjuus = alistettu asema, kaunaisuus
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riehuu : lannistumattomuus
humalassa = erossa arkitajunnasta
Suomalainen yksinäisyys ei ole niinkään yksin-

oloa, sosiaalisten suhteiden puutetta, vaan "se on
sosiaalisten suhteiden kvaliteetin yksi puoli. Suo-
malainen yksinäisyys on itsellisyyttä, joka vastak-
kaisesta näkökulmasta on toisen intimiteetin kun-
nioittamista. Orjuus, alistettuus, ja riehunta, lan-
nistumattomuus, ovat samalla tavoin ihmisten väli-
siä suhteita tai niiden ominaisuuksia. Humala,
poikkeustajunta jäsentää näitä kulttuurisesti an-
nettuja suhteita uudella tavalla".

Mihin ankkuroida?

Jos Mäkelä on oikeassa, miten nuo peruspiirteet
ovat syntyneet ja minkä voimasta ne muuttuvat?

Markku Enuall yhtyi pitkälti vanhaan Tacituk-
sen sanontaan: "Suomalaiset ovat monen kansan
mielikuvituksen tuotetta, myös omansa." Envallin
mielestä Suomen kansan ja suomalaisuuden luon-
teesta on sanottu niin paljon ristiriitaisia asioita,
että kyse ei voi olla yhtenäisen kohteen kuvaami-
sesta. Sen mitä suomalaisuuden luonteesta on sa-
nottu, Envall ryhmitteli vastakohtapareiksi, esi-
merkiksi soturikansa/rauhaa rakastava kansa; ah-
keruus, sisukkuus/Iaiskuus, saamattomuus; yksi-
löllisyys, metsäIäisanarkismi/talkoohenki, joukko-
liikkeet. Koska sama kohde voidaan nähdä näin
ristiriitaisesti, "suomalaisuus on enemmän tarua
kuin totta. Se ei ole kohteen kuvaus, sen synty ja
käyttö ovat lähempänä myyttiä. Suomalaisuuden
myyteissä artikuloituvat elämän perusvastakohtai-
suudet, siinä ne ovat verrattavissa vihan ja rakkau-
den, elämän ja kuoleman, voiman ja heikkouden
myytteihin. Niiden manipulatiivisella voimalla oh-
jaillaan suomalaisten käyttäytymistä. Mutta erot-
tamaan suomalaisia muista kansoista ne eivät
pysty".

Suomalaisuus on keinotekoinen asia, väitti myös
Matti Klinge. Yhtenäistä suomalaista peruskult-
tuuria ei ole alun perin ollut. Yhden sijasta meillä
on ollut kaksi Suomea: rannikko-Suomi ja sisä-
Suomi, joiden välinen raja kulkee suunnilleen Päh-
kinäsaaren rauhan rajaa pitkin. Rannikko-Suomel-
la on ollut paljon enemmän yhteistä muuhun Itä-
meren rannikkoalueeseen kuin sisä-Suomeen. Vas-
ta sitten kun yhtenäinen alue - vuoden 1809 jäl-
keen - tarvitsi yhtenäisen kulttuurin, se luotii.n.
Perimmältään "Suomi on sen seurausta, että perus-
tettiin Pietarin kaupunki".

Yhtenäiskulttuuria alettiin rakentaa ottamalla
aineksia rannikkoalueen ja sisämaan kulttuureista.
Hallitsevampi puoli oli ja on edelleen kuitenkin
rannikkokulttuuri. Esimerkiksi kirjakieli luotiin

länsimurteiden pohjalle, itämurteita käytettiin Iä-
hinnä mausteeksi. Sinänsä kirjakieli on kuitenkin
pitkäIle jalostettu tuote, keinotekoinen konstruk-
tio, osa yhtenäiskulttuurin rakentamista. Yhteisen
suomalaisuuden keskeisiä luojia ovat olleet Rune-
berg, Topelius, Kivi, Linna, Kekkonen.

Suomalaisuus ei siten Klingen mukaan ole kan-
satieteellinen vaan poliittis-yhteiskunnallinen kä-
site. Suomalaisuus on muuttunut ja muuttuu aat-
teesta realiteetiksi koko ajan - yhteisten kokemus-
ten ja politiikan välityksellä.

Kulttuuri,n kemokset

Envallin ja Klingen mielestä suomalaisuus on
pitkälti keinotekoinen - tosin todellisista aineksis-
ta koostettu - luomus kirjakielen tapaan. Onko nyt
niin, että luomalla uusi "kirjakieli", poimimalla ja
painottamalla erilaisia todellisia aineksia, saatai-
siin Klaus Mäkelän esittämät peruspiirteet muuttu-
maan seuraaviksi: Seurallinen herrasmies pitää
hauskaa hieman maistaneena. Kuinka nopeasti uu-
si suomalaisuus olisi ajettavissa sisään? Meneekö
siihen sukupolvi vai kaksi?

Itse asiassa Pekka Kuusen ideoima mieto linja
pyrki hieman tuontyyppiseen kulttuuriseen muu-
tokseen. Kun se 60-luvulla osui yhteiskuntaraken-
teen murroksen käynnistämään yleiseen kulttuuri-
seen muutokseen, alkoholin kulttuuriset merkityk-
set alkoivat nopeasti muuttua. Alkoholi arkipäi-
väistyi ja alkoi kytkeytyä tiiviisti normaalielämän
kuvioihin, kuten Peklca Sulkunen on osoittanut.
Kuitenkin kulutus on sittemmin kasvanut rajusti,
ja juomatavan peruspiirteet ovat säilyneet ennal-
Iaan, vaikkakin terävimmät särmät ovat hioutu-
massa pois. Ja juuri tämä peruspiirteiden pysyvlys
on saanut tutkijat jälleen suomalaista viinapäätä
etsimään.

Olisiko niin, että suomalaisuus on tietyssä mie-
lessä sisäkkäin kerrostunut kokonaisuus? Kori §uo-
malaisella oli takavuosina seuraavanlainen lehti-
piirros: Junan ikkunasta suoraan alas katsoen mai-
sema näyttää vilistävän vinhaa vauhtia. Jos katseen
nostaa metsän reunaan, liike on huomattavasti hi-
taampaa. Ja jos katsoo taivaanrantaan, kaikki
näyttää pysyvän paikallaan. Ja silti katsoo koko
ajan samaa maisemaa.

SamaIIa tavoin suomalaisuus tai jokin suomalai-
suuden piirre on sekä nopeassa muutostilassa että
pysyy paikallaan, riippuen siitä miten katsoo -mutta myös katsomisesta riippumatta. Kaupungis-
tuminen ja lukeneisuus saattavat nopeasti lisätä
suomalaisten sosiaalisia kykyjä ja empatian tek-
niikkaa, mutta silti perusyksinäisyys, irrallisuus,
voi säilyä hyvinkin pitkään. Jos näin on, perusyksi-
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näisyyden täytyy olla varsin pitkän historian tuote,
ja sen täytyy ankkuroitua sellaisiin suomalaisen
elämisen ulkoisiin ehtoihin, jotka ovat vuosisatojen
ajan pysyneet kutakuinkin samoina. Jos Klaus Mä-
kelän luettelo osuu oikeaan, suomalaisuuden pe-
ruspiirteiden juuret ovat pitkät ja paksut.

Matti Virtanen

Duodecimin perustaiat lasin ja sanoien
äärellä

Marraskuun 18. päivänä 1981 tuli kuluneeksi sa-
ta vuotta siitä, kun Suomalainen Lääkäriseura
Duodecim aloitti vaikutuksensa. Nuoret duodeci-
miläiset kuuluivat siihen ikäpolveen, joka muunsi
Snellmanin, Ruirebergin ja Lönnrotin aatteellisen
innostuksen käytännön toi.minnaksi.

Näissä pyrinnöissä lääketieteen ja sen eri osa-
alueiden sulattaminen suomenkieliseen kulttuuriin
lankesi Duodecimin osalle. Vuonna 1863 annetun
asetuksen mukaan piti suomen tulla vuonna 1883
tasa-arvoiseksi ruotsin rinnalle "kaikessa mikä vä-
littömästi koski varsinaista suomenkielistä väes-
töä", toisin sanoen lääkärin piti ruveta puhumaan
suomea. Mutta viranomaiset eivät olleet tehneet
juuri mitään asian hyväksi. Näin muisteli noita
aikoja Matti Ayräpää, Duodecimin perustaja ja en-
simmäinen puheenjohtaja:

"Mitä oli lääketieteen alalla täIlä aikaa saatu
toimeen? Mihin toimenpiteisiin oli lääkintöhallitus
ryhtynyt? Ei mihinkään, - ellen ota lukuun niitä
nuhteita, joita se toisinaan jakoi ukko Schildtille,
kun vanhus Jyväskylän piirilääkärinä uskalsi käyt-
tää suomenkieltä virallisissa kirjoituksissaan. Mitä
valmistuksia lääketieteellinen tiedekunta ja yli-
opiston opettajat saivat täIlä alalla toimeen? Ei
mitään. Vielä 30 vuotta myöhemmin opettaja tut-
kinnossa voi kieltää oppilasta puhumasta äidin-
kieltään, kun tämä kieli oli suomi. Tarkoitus täIlä
välinpitämättömyydellä oli tietysti se, että kun
määräaika oli loppunut ja suomenkieli astuva luon-
nollisiin oikeuksiinsa, voitaisiin huutaa: Non pos-
sumus - kieli ei vielä ole kyllin kehittynyt, ei löydy
termejä, mahdottomuus, asia on vielä lykättävä hä-
märään tulevaisuuteen! Silloin syntyi meidän seu-
ra, Duodecim. Kaksitoista nuorukaista, joista yksi-
kään ei vielä ollut valmis lääkäri, päätti valmistaa
suomenkielen kelpaavaksi lääketieteen eri aloille."

Kuvaan seuraavassa hieman Duodecimin perus-
tajaisten aikakauden ilmapiiriä, joka ympäröi tätä
suomalaisen sanaston tuottamista. Lähteenäni ovat
eräs oma artikkelini sekä lääkintöneuvos Sakari

Härön perusteellinen selvitys Duodecimin toimin-
nasta siinä juhlakirjassa (Tusinasta tuhansiksi,
Vammala 1981), jonka seura on laskenut liiikkeelle
merkkipäivänsä kunniaksi.

Duodecim syntgg

Duodecimin perustava kokous pidettiin Ylä-op-
riksessa, siis "OparakäIlärin Yläsalissa", kuten il-
moittaa kokouksesta pidetty pöytäkirja. Ravintola
sijaitsi Esplanadin päässä, jossa nyt on Ruotsalai-
nen teatteri. Paikan nimi oli ruotsinmaalaisen esi-
kuvan mukainen ja sikäIi sattuva, että ravintola ei
ollut kellarissa eikä talossa toiminut oopperaa.

Duodecimin ensimmäinen askel otettiin lasin ki-
listelyllä. Tilaisuudesta pidetystä pöytäkirjasta nä-
kyy, että ennen kuin varsinaisiin asioihin käytiin
käsiksi, oli huolehdittu virvoitusjuomatarjoilusta.
Lääkärien tavoin nuoret medisiinarit halusivat
keskinäisessä seurustelussa osoittaa oppineisuut-
taan latinankielisin kääntein, ja pöytäkirjan mai-
nitsema virvoke eli stimulantia on ilmoitettu lati-
naksi. Suomeksi sitä voitaisiin yksinkertaisesti
kutsua konjakkitotiksi eli -tuutingiksi. Osanottaja-
luettelon jälkeen pöytäkirja jatkuu:

"Sitten kun yllämainitut kaksitoista herraa oli-
vat juhlallisesti istuutuneet pöydän ympärille, jo-
hon heitä varten mahdollisen collapsin välttämi-
seksi oli hankittu tarpeellinen määrä stimulantioi-
ta, parhaasta päästä q.s. vini gallici cum saccharo
albo et aqua indestillata, ja kukin oli vakuutettu
lääkkeen nuhteettomasta vaikutuksesta organis-
min hermostoon, kilisteli hra Ayräpää teelusikal-
laan Iasin laitaan, jolloin heti juhlallinen hiljaisuus
vallitsi seurassa."

Maljojen kohottelu kuului tuolloin ytioppilaiden
tapoihin ja siitä tuli myös osa duodecimiläisten
yhteisten istuntojen ohjelmaa. Myöhemmistäkin
pöytäkirjoista käy selville, että puheenjohtaja jos-
kus alkuaikoina nuijan puutteessa koputti lusikalla
lasiaan kokouksen alkamisen merkiksi.

Alkoholi näyttää alkuaikoina olleen joka istun-
nossa seuralaisena. Kun Albert pfaler oli pitänyt
esitelmän "lääke ja tauti haltioista,', Iisäsi pöytä-
kirjuri selostukseensa: "ja sitten he taas ryyppäsi-
vät." Vuonna 1883 joutunaluskokouksen kahdeksas
pykälä kuuluu ytimekkäästi: "Juotiin.',

Jokakertaisen maljojen kallistelun s)ö/n saamme
tietää perustavan kokouksen pöytäkirjasta. Seura
ei halunnut maksaa vuokraa kokoontumistilois-
taan, riitti että jäsenet "rehellisesti suorittivat toti-
lasinsa". Tätä tehden Duodecim kiersi alkuvuosina
Helsingin huomattavimmat ravintolat: ylä-Opris,
Kleineh, Suomalainen klubi, Kämp, Kaisaniemi

Arvattavasti juomanautinnot olivat kokouksissa
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