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Ritua Nätkin

Naiset ja alkoholi julkisuudessa

Kun pidetään mielessä se tosiasia, että nais-
ten alkoholi-, ravintola- ja juomakulttuuri on
nuorta ja muotoutumassa olevaa, on tavallaan
ymmärrettävää, että sen julkisuudessa saamat
ilmaisut ovat kärjistyneitä. Kaikki ne tilanteet,
joissa naisetjulkisesti käyttävät alkoholia, tulki-
taan julkisuudessa voimakkaiden tunnelataus-
ten ja moraalisten argumenttien valossa.

Kun naiset itse puolustavat alkoholin käyttö-
ään tai käymistään ravintolassa, he korostavat
sen "kunniallisia" piirteitä. Alkoholia käyte-
tään vain sopivissa tilanteissa, sopivassa seu-
rassa, hyvätasoisissa paikoissa, kohtuullisessa
mitassa jne. Lähiöravintola-tutkimuksen ha-
vaintojen (Nätkin l9B3) perusteella erityisesti
vanhempien naisten alkoholin käyttöä säätele-
vät monet sopivaisuussäännökset, eikä ravinto-
lakulttuurista voi unohtaa sen keskeisintä osaa:
tanssia. Jotkut nuoremmat naisetja tytöt saat-
tavat sen sijaan protestimielessä korostaa juo-
vansa alkoholia kuin miehet tai samanikäiset
pojat; tällä he hyvin tietoisesti herättävät pa-
hennusta Iähiympäristössä. Aäri-ilmiöiden
taustalla voidaan nähdä naisten alkoholin käyt-
töön kohdistuva moraalinen tuomio, jonka eri-
laisia muotoja aion seuraavassa pohtia.

Moralisminjulkisia ilmauksia ei tarvitse etsiä
kaukaa. Jo yleisluonteinen silmäys sanomaleh-
tikirjoitteluun j a muihin j ulkisuusfoorumeihin,
aikakauslehtiin ja viihteeseen, tuo esiin julki-
suuden vakioteemat. Alkon lehtileikearkistossa
luettavissa olevan, naisia ja alkoholia koskevan
sanomalehtikirjoittelun ehdoton ykkösteema oli
alkoholin aiheuttamat (oletetut.ja tutkimuksis-

Kirjoitus perustuu Alkoholitutkijain seuran ja
Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen
4.-6.6.84 järjestämässä seminaarissa "Alkoholi, tu-
pakka ja huumeet journalismin kohteena" pidettyyn
esitelmään.

sa todetut) sikiövauriot ja yleensä raskaus ja
äitiys. Kun määrällisesti suppea naiset ja alko-
holi -kirjoittelu keskittyi tähän yhteen lääketie-
teellisesti ja kansanterveystieteellisesti merkit-
tävään aiheeseen, tuntui se lisäksi saavan mo-
raalisesti voimakkaita latauksia. Esim. Aamu-
lehti otsikoi vuonna 1975 viinin hinnankorotuk-
sista kirjoittaessaan: "Tätäkö Alko haluaa? Per-
heenäitikin siirtyy väkeviin". Julkisuutta kiin-
nostaa naisissa erityisesti heidän ruumiinsa,
joka tuottaa lapsia. Tästä syntyy mielikuva,
että nainen myös elämänkaarensa muissa vai-
heissa kuin synnytysiässä on potentiaalinen Ias-

ten tuottaja. Toinen kiinnostava teema on per-
he, Iapset ja koti, jotka ilmaisevat ruumiillisen
terveyden sijasta naisen sosiaalista kuntoi-
suutta.

Julkisuuteen pääsee lääketieteellisten tutki-
mustulosten lisäksi myös tilastotietoja naisten
alkoholin kulutuksen lisääntymisestä, tietoja
naisten asemasta, esimerkiksi yhteiskuntatie-
teellisten naistutkimusten tuloksia ja mielipi-
teenilmaisuja. Oireellista on kuitenkin se muo-
to, jossa ne esitetään. Suomalaiseen kulttuuriin
kuuluva viinan suhteen yksiulotteinen aj attelun
muoto kiteytyy paljon-vähän- tai hyvä-pa-
ha-ulottuvuuksille. Eli j uovatko naiset lähiöissä
paljon vai vähän, ovatko lapset heitteillä vai
eivät? Odotuksista poikkeava tai asioita proble-
matisoiva tutkimustulos otsikoidaan saman
keskustelun säännöillä: "Naiset eivät olekaan
juoppoja".

Lehdistökirjoittelulla on taipumus muuntua
aiheesta riippumatta "alkoholidiskurssin" mu-
kaiseksi. Pasi Falkin (1983) mukaan "alkoholi-
diskurssissa" on kysymys kemiallisen alkoholi-
aineen vaikutuksesta ihmisen elimistössä joko
mystisenä yleislääkkeenä tai ennen kaikkea pa-
haa tuottavana substanssina. Kun otetaan vielä
huomioon naisten asemaa määrittävä "biolo-
gistinen" ajattelutapa (esim. Barretin l980
määrittelemänä), voidaan lehtikirjoittelusta lu-
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kea, että alkoholiaine on naisten elimistöä tuho-
ava aineja että se samalla tuhoaa naisen moraa-
lia. "Alkoholidiskurssin" erityinen muoto nais-
ten kohdalla on heidän elimistönsä toimintaky-
vynja myös sosiaalisen toimintakyvyn takaami-
nen heidän kaikkein tärkeimmässä tehtäväs-
sään eli lasten synnyttämisessä. Lääketieteen
edustajat, gynekologitja psykiatrit, ovat ehdot-
tomia auktoriteetteja määriteltäessä, miten
naisten pitäisi elää saavuttaakseen tämän toi-
mintakvvyn. Mikä onkaan tässä merkityksessä
kunniallisempaa naiselle kuin terve elimistö?
En mieti tässä yhteydessä sitä, puhutteleeko
tällainen julkisuus naisia ja jos puhuttelee, niin
millaisten mekanismien välittämänä. Pitäydyn
pelkästään "alkoholidiskurssin" ja "biologis-
min" ilmenemismuotoihin.

Terveydellä, raittiudella, äitiydellä ja kodeil-
Ia on naisten elämässä suuri merkitys, mutta
naissubjektien asema vallitsevien ajattelutapo-
jen ja reproduktiovälttämättömyyksien sisällä
on hyvin ristiriitainen. Klaus Mäkelä ja Kirsti
Määttänen ( l984) viittaavat äitiydestä puhues-
saan siihen ristiriitaisuuteen, joka ilmenee äiti-
yden ihannoinnissa ja pyhittämisessä. Sama
pätee historiallisesti myös terveys-, siveys- ja
raittiusajatteluun. Tiukka moraali on antanut
naisille historiallisen vapautumisprosessin yh-
teydessä valtakeinoja ja itsemääräämisoikeuk-
sia oman ruumiinsa suhteen. Nykyään sen si-
jaan voimme nähdä tiukan moraalin kahlitse-
van luonteen.

Terae ja kaunis

Terveys on julkisuudessa dramaattinen ja
toisaalta monimerkityksellinen uutisaihe. Irja
Idman (1983) on tutkinut aikakauslehtien ter-
veyskirjoittelua ja toteaa, että terveydellä on
vahva "markkina-arvo" julkisuudessa. Aika-
kauslehtikirjoittelu, joka on lähempänä ihmis-
ten arkielämää kuin sanomalehtikirjoittelu, jä-
sentää ja ohjelmoi vapaa-aikaa ja kulutusta
sekä antaa elämänohjeita. Aikakauslehdistö on
samalla osa'Julkisuusteatteria", jossa ihmiset
elävät julkkisten välityksellä ja jossa keskeisiä
draaman aiheita ovat sairaus ja terveys. Draa-
ma luodaan keskeisesti otsikoiden ja kansileh-
tien avulla.

Idmanin tutkimuksessa käsitellään tupakka-
valistusta yhtenä terveyskirjoittelun osana, mi-

kä on mielenkiintoista myös alkoholi-teeman
kannalta. Terveydenhoitolehden 1963-1965
käynnistämässä tupakkavalistuksessa oli jo
nähtävissä moderneja painotuksia. Valistuk-
sessa ihmisiin vetosivat julkisuuden henkilöt:
miehiin keihäänheittäjä ja naisiin Miss Suomi.
Keihäänheittäjä Pauli Nevala pitää tupakointia
luonteen heikkoutena ja toteaa:

"Pidän päättäväisistä ihmisistä, sellaisista, jotka
eivät ku§e massan mukana, vaan vapaina ja itscnäi-
sinä." (TH 3/65,55)

Miss Suomi Kaarina Leskinen puolestaan
argumentoi tupakoimattomuuttaan seuraaval-
la tavalla:

"Se on ruma nuorcn suussa cikä yhtään kauniimpi
vanhan. Mieleni ci olc koskaan tchnyt. Se kellastut-
taa ihon ja hampaat ja sormct, oli nyt scn syövän
kanssa mitcn tahansa. Enkä halua haista tupakalle."
(TH I I/63, 36)

Kansilehdet luovat kuvaa nuoresta ja kau-
niista, terveestäja muuten tavoiteltavasta "ruu-
miin hahmosta". Lehdissä on kuitenkin Idma-
nin tarkastelun mukaan erilaisia painotuksia.
Seuran kansikuvatytöt olivat vähäpukeisia biki-
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nikaunottaria, kun taas Kotiliesi mieluummin
esitteli kansallispukuisia j uhannustyttöjä, hää-
pukuisia morsiamia tai keittiössä askartelevia
kodin hengettäriä. Naisille tarkoitetussa ter-
veyskirjoittelussa kauneus j a ulkomuoto -teema
on viime vuosina noussut koti ja perhe -teeman
rinnalle. Jo vuonna 1971 kirjoitti myös Kotilie-
si, että "kauneus on terveyttä eikä tekoruusu".

Moderni painotus on siis se, että naisiin
vedotaan yhä enemmän kauneuden nimessä.
Samaa logiikkaa noudattaen Alkon valistus-
kampanjassa vuonna 1975 naisia puhuttelee
valokuvamalli, .joka toteaa:

"Käytän hirvcän harvoin alkoholia: cn pidä min-
kään viinan mausta. Juon micluummin tuorcmchua
tai kivcnnäisvcttä 

- sc kaunistaa.ja on paljon tcr-
vcellisempää kuin alkoholi."

Naisten moraalin muodostaa yhä enenevässä
määrin heidän ruumiinsa terveys ja kauneus,
eikä sen voimakkaampaa moralisointia pian
tarvita kuin toteamus, että "alkoholi tekee ru-
maksi, lihavaksi ja vanhan näköiseksi".

Kauneus ja terveys -teemat sekoittuvat tii-
viisti toisiinsa, ajatellaanpa vaikka esillä olevaa
laihdutusta. Idmanin aineistossa tätä kuvaa
osuvasti Terveydenhoitolehdessä (ll/71, 27)
ollut haastattelulausunto:

"Tässä iässä (30 \,uotta) naincn ci olc cnää luon-
nostaan kiintcä ja nuori, on pakko tchdä jotain
kuntonsa hyr,äksi. Kyllä kai aviomics micluummin
ottaa illalla vicrecnsä hoikan ja kiintcän vaimon kuin
tuollaiscn rcpsahtanecn.Ja sitä paitsi michcni kunni-
oittaa minua ihan eri tavalla nyt, kun lvön kunnon
Iyönnin tennikscssä tai juokscn hyr'än juoksun Coo-
perin testin mukaan. Noin, että ci nc kaikki naisct."

Niinpä naisten ruumis tai elimistö ei olekaan
pelkästään biologisia toimintoja, vaan terveys-
ja alkoholimoraalissa onkin kysymys kulttuuri-
sesti määritellystä naiseudesta. Kun naisten
ruumis saa kehon ja vartalon määreen tai lap-
sen synnyttäjän ja äidin määreen, on se jo
kulttuurisesti määritelty. Frigga Haug (1983 a
ja b) sanoo, että yksi keskeisimpiä naissukupuo-
len määreitä nykyään on naisen vartalon "nor-
maalisuus": tiettyjen mittojen, mallienja ideaa-
lien täyttäminen. Tällöin naisen ruumis ja bi-
ologia jälleen eräällä tasolla muodostuu naisen

kohtaloksi. Loputon "taistelu selluliittiä vas-
taan", joka on "naisvartalon suurin vihollinen"
(aikakauslehtien tekstiä mukaillen), voi todella
viedä naisilta paljon aikaa, tarmoa ja ajattelu-
työtä. Olennaista on se , ettei monenkaan naisen
vartalo täytä "oikean naisen" mittoja, jokainen
tuntee jonkin ruumiinosansa "vialliseksi". Tyt-
töjen kasvu naiseksi noudattelee tällaisia piir-
teitä: opitaan tarkkailemaan ja ilmentämään
omaa ruumista.

Frigga Haug toteaakin, että naisen identitee-
tissä ruumis muodostuu paljon keskeisemmäksi
kuin miesten, identiteetti on seksuaalistunut.
Naisen hyvä ja paha eli moraali liittyy myös
hänen ruumiiseensa ja seksuaalisuuteen
kärjistetysti siihen, mihin tarkoitukseen hän
ruumistaan käyttää. Sukupuolten erilainen mo-
raali heijastuu myös kielestä. Ajatellaanpa, mi-
tä tarkoitetaan, kun tytölle sanotaan hänen
lähtiessään tansseihin, että hänen "on pidettä-
vä kunniastaan kiinni". Ja miten erilaisen mer-
kityksen "kunnia" saa, kun pojasta kasvatetaan
miestä.

Naista tultoaaa alkoholi

Yksi kulttuurimme pohjavire on se, että nais-
ten alkoholin käyttö on pahempaa ja tuhoisam-
paa kuin miesten. Terveysajattelun yhteydessä
jo kävi ilmi se, että alkoholi ei tuhoakaan pel-
kästään naisen biologista "luontoa" vaan myös
sosiaalista "luontoa", kulttuurista naiseutta.

On paikallaan luoda silmäys viihteeseen, jo-
ka sen enempää moralisoimatta kuin elämän-
ohjeita antamatta toistaa ja luo osaltaan kult-
tuurista naiseutta.

Kaupallinen viihde kuvaa naiseuden eri mal-
leja sellaisina, jollaisiksi ne ovat kulttuurissa
muotoutuneet. Viihde marssittaa eteemmejou-
kon naisstereotypioita, kaavamaisia naiskuvia.
Olli Alho (1984) kirjoittaa, että kaupallinen
viihdekulttuuri, esim. elokuva, pitää yllä mie-
luumminkin jälkeenjäänyttä ja jähmettynyttä
käsitystä naisista kuin myönteisempää, muut-
tuvaa käsitystä.

Otan yhden esimerkin viihteellisestä, kaupal-
lisesta sarjafilmistä, nimittäin Dallasin, joka on
ikään kuin opetusfilmi naisstereotypioista. Pyö-
riessään viikoittain suomalaisessa televisi«rruu-
dussa perjantai-iltaisin se sekoittuu myös suo-
malaisten ihmisten arkielämään; siitä tulee ta-
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pa, keskustelunaihe ja juoru. Lähiöravintola-
tutkimuksen havaintojen perusteella (Nätkin
l9B3) monessa lähiön perheessä tuli tavaksi,
että miesten lähtiessä perjantaioluelle naiset
jäivät katsomaan Dallasia televisiosta. Kult-
tuurin ulkoisten puitteiden erilaisuudesta huo-
limatta naiset löysir,ät Dallasin ihmissuhderis-
tiriidoista ja valtataisteluista samoja j ännitteitä
kuin heillä omassa elämässään oli. Omaan arki-
kokemukseen sekoittuneena sarjan tapahtumat
saivat moraalisia sävyjä: niiden kautta otettiin
kantaa oman elämän tapahtumiin. Lähiössä
asuva nuori eronnut nainen kertoi:

"Mulla oli meidän eron aikoihin hin,ee myötätun-
to Sue Elleniä kohtaan. Jälkeenpäin olen ajatellut,
että kun mää puhuin Sue Ellenin ongelmista, niin
mää puhuin samalla omistani. Tavallaan eläytyy
niihin. On helpompi kattoo si'"'usta, kun toisclla on
ongelmia. Mieluummin ajattelec toisen ongelmia
kuin omiaan... Kun siinä tulee pätkiä jokaisesta, niin
mä siihen aikaan kaikista enitcn odotin, koska Sue
Elleniä näytetään ja scn juttuja. Nyt en cnää seuraa
pelkästään mitä Suc Ellcn tckee, jää muillckin aikaa.
Kai se oli sitä, kun sillä oli ongclmia miehcnsä kanssa

- tosin se alkoholisoitui ittc siinä."

Sue Ellenin hahmo onkin mielenkiintoinen
teeman kannalta. Alkoholilla on Sue Ellenin
elämässä dramaattinen osa. Hän horjuu aika
ajoin aviollisen "sivilisoituneen" tilan ja eron-
neen naisen "villin" tilan välillä. Epäonnistu-
mistaan hän ilmentää aina alkoholin avulla.
Sue Ellenin tilanne pyrkii palautumaan aina
perusasetelmaan, arrioliittoonJR:n kanss a, jota
kaikki (sekä katsojat että sarjan henkilöt) yksi-
mielisesti inhoavat. Perusasetelma on ristiriitai-
nen, hajoamassa oleva avioliitto. Sue Ellen
vastaa avioliiton ristiriitoihin juomalla viinaa,
mutta samalla hän aiheuttaa valtavaa tuhoa
ympäristölleen ja itselleen. Tuhon ilmauksena
mm. näytettiin hänen rattijuoppouden takia
ruhjoutuneita kasvojaan useasti kuvaruudussa.

Sue Ellen horjuu kahden eri tilan ja samalla
kahden eri maailman välillä. Dallasia tutkinut
Seppo Luoma-Keturi ( l9B3) toteaa, että sarjan
peruslähtökohtiin kuuluu jako kaupunkiin ja
maaseutuun. Perhe ja kaupungin ulkopuolella
oleva maailma ("luonto") on se maailma,johon
naiset kuuluvat. Naiset ja miehet kuuluvat eri
maailmoihin, eivät pelkästään paikallisesti ja
ajallisesti. Naisten maailmalle on ominaista,

että se keskittyy perheeseen, tunnesuhteisiin ja
oman ruumiin ilmentämiseen. Naisten identi-
teetti muodostuu miehen silmien ja avioliiton
kautta. Niinpä, jos naiset sarjassa menevät
työhön, he useimmiten ottavat vain pidennetyn
näköetäisyyden miehen silmissä: he menevät
valokuvamalleiksi, muotituotteiden esitteliiöik-
si tai jumppasalille. Naiset ovat täysin oman
biolosiansa ("luontonsa") armoilla. Naisten
maailman suurin auktoriteetti on miehen lisäksi
lääkäri. Naisen suurin kunnia on kyetä synnyt-
tämään poikalapsi. Miesten maailma sen sijaan
liittyy talouteen, politiikkaan, julkiseen elä-
mään, kaupunkiin 

- 
todelliseen valtaan. Mies-

ten suurin kunnia, omaisuuden hankkimisen
lisäksi, on saada tämä poikalapsi nimelleen.
Tästä lopulta päätetään oikeussalissa.

Sarj an asetelma pyrkii hajoamaan j atkuvasti.
Sarjassa on monia ihmisiä, jotka yrittävät ylit-
tää kahden eri maailman välisiä rajoja, esim.
naisia, jotka pyrkivät julkiseen elämään käyttä-
mään valtaa tai jotka yrittävät päästä eroon
v altaa käyttävästä miehestä. Luoma-Keturi to-
teaa rajojen ylittäjien olevan uhan alaisena, ja
naiset ovat sitä hyvin dramaattisella tavalla.
Dallasissa rajoja ylittävät naiset tekevät itse-
murhia, tulevat raiskatuiksi, joutuvat mielisai-
raalaan, tulevat j uopoiksi tai j ou tuvat huonoon
valoon, eli naiset ovat heikkoja kovassa maail-
massa. Naisten kovat kohtalot saattavat kuiten-
kin puhutella naiskatsojan moraalisen ylem-
myyden tunnetta.

Valtataistelua ja edestakaista liikettä status
quon ja hajoamisen välillä käydään kuitenkin
avoimesti myös perheiden sisällä. Sarjan suosio
saattaa perustua juuri yksinkertaistettuun hy-
vän ja pahan valtataisteluun, johon katsoja
myös ottaa osaa. Naiset pohtivat, miten suhtau-
tua omaan JR:äänsä.

Kaupallisessa viihteessä ei nykyisin ole vain
yhtä tai kahta naistyyppiä kuten ei Dallasissa-
kaan. Ei ole yksinkertaistetusti vainjoko äitejäja
neitsyitä tai huoria osoittamassa, mihin tarkoi-
tukseen nainen voi seksuaalisuuttaan käyttää.
On useita naistyyppejä (ks. Alho 1984); myös
kapinoiva nainen tai valtaa tavoitteleva nainen
muodostuu nopeasti kaavamaiseksi hahmoksi.

Erään perusjännitteen voimme kuitenkin
löytää niin viihteestä kuin koko länsimaisesta
kulttuuristammekin. Joskus naisen "luonto"
(ruumis, seksuaalisuus) on sosiaalisesti hyväk-
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sytyssäja "sivilisoituneessa" muodossa. Aitinä,
vaimona, hyväntekijänä tai parantajana nainen
on suorastaan pyhä, moraalisesti korkealla ta-
solla. Tätä taustaa vasten korostuu se tila, jossa
nainen ei hallitse "luontoaan", vaan ajautuu
sen vietäväksi. Naisen "luonto" nähdään osin
saastaisena, osin salaperäisenä, jopa pelottava-
na (vanhoista myyteistä tarkemmin ks. de
Beauvoir l9B0). Viihteessä "luontonsa" vietä-
väksi joutuneen naisen kuva on monimuotoi-
nen. Hän voi olla lapsellinen hömppä, salape-
räinen rakastajatar, demoninen miesten tuho-
aja, luonnonlapsi, punaisten lyhtyjen katujen
nainen. Useimmiten hän on negatiivinen, mo-
raalisesti arveluttava tai pahaa tuottava hah-
mo, epäonnistuja. Mutta voi käydä myös toisin:
naisen salaperäinen "luonto" kääntyy sanka-
ruudeksi tai pyhyydeksi ja "sivilisoitu" tila kah-
litsevaksi harmaudeksi.

Naisen "luonnon" jännite on nähtävissä
vaikkapa Brigitte Bardot -elokuvassa'JaJuma-
la loi naisen". Siinä nuoren naisen avoin seksu-
aalisuus saa toisaalta vapautuneita, välittömiä
ja "luonnollisia" piirteitä, mutta toisaalta histo-
riattoman, taustattoman naaraseläimen piirtei-
tä. Hän on kuin anonyymi vartalo, joka herät-
tää seksuaalisia haluja pelkällä olemassaolol-
laan. Lopuksi tämä villikissa kesytetään ja ko-
tiutetaan avioliitossa (ks. de Beauvoir 1960).

Alkoholin käyttö ilmentää viihteen naishah-
moissa usein tätä hallitsemattoman "luonnon"
valtaan joutumista, ja se esitetään yhteydessä
naisen hallitsemattomaan seksuaalisuuteen.
Hypoteettinen vastaus kysymykseen, miksi
kulttuurissamme naisen alkoholin käyttöä pide-
tään pahempanaja tuhoisampana kuin miehen,
voisi olla siinä, että naisen identiteetissä ruumis
on niin keskeinen. Se tarkoittaa samalla, että
naisen "sivilisoitumisen" aste on niin alhainen,
että pienikin määrä alkoholia voi johtaa hallit-
semattomaan tilanteeseen. Yleensä hallitse-
mattomuus johtaa tuhoon tai pahaan - 

joko
naisen itsensä tai miehen taikka lapset.

Viihteessä on myös uudentyyppisiä naishah-
moja,jotka ammentavat aineksia yhteiskunnas-
sa tapahtuvista muutoksista. Uudentyyppisenä
naishahmona voidaan pitää kapinoivaa, valtaa
tavoittelevaa tai itsekästä naista. Häntä kuva-
taan kuin naisen "luontonsa" kieltänyttä. Stere-
otyyppisenä hahmona hänestä tulee jäävuori,
mies-nainen tai kummallinen olento.Ja uuden-
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tyyppisenä juonen rakenteluna toimii se, miten
tällainen nainen saadaan paljastamaan "todel-
linen Iuontonsa".

Kulttuurisen naiseuden jännitteillä ei leikit-
tele pelkästään viihde, vaan myös sensaatioleh-
det pyrkivät herättämään mielikuvia alkoholiin
"lankeavista" naisista. Lehtien dramaattiset ot-
sikot sisältävät vastakkainasetteluja ja jännit-
teitä tällä ulottuvuudella. Iltalehti otsikoi
28.5.84 sävähdyttävästi: "Alä juo, Silvia". Af-
tonbladetia mukaillen Iltalehti kirjoitti, että
ruotsalaiset raittiusihmiset paheksuvat kunin-
gasparin "alituista ryyppäämistä" edustustilai-
suuksissa; sitä pidetään huonona esimerkkinä
nuorisolle. Huomio kiinnittyi erityisesti kunin-
gattareen. Hovin lehdistötoimisto kiirehti vas-
taamaan) että kuningatar Silvia nauttii ainoas-
taan viiniä, sitäkin "hyvin, hyvin kohtuullises-
ti" ja silloinkin erityisen arvokkaissa tilaisuuk-
sissa. Jokaisen naisen kunnia ja pyhyys - 

jopu
kuningattaren - voidaan saattaa epäilyksena-
laiseksi alkoholin avulla.
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English Summar;t

Ritaa Nätkin: Naistenjulkinen ilme ja alkoholi sitä
rumentamassa (The Public Image of Women and the
Disfiguring Effect af Alcohol)

There is a strong moralistic bias in the publicity
given to women's use of alcohol. The keywords in
public debate arc family, motherhood, pregnancy
and womcn's physical health, which are thought ofas
being in conflict with the use of alcohol. The tone
adopted by the press in writing about foetal damagc,
for example, gives medical research findings moral
implications. News and headlines on women's use of
alcohol follow a prescribed pattern; antitheses -good and evil, all or nothing predominant, as
in fact they tend to be in all discussion ofalcohol in
Finland. Journalistic and other publicity follow the
form of "alcohol discourse" (Falk l9B3). They also
give expression to a "biological way of thinking"
(Barret l9B0) which determines the cultural status of
women. The idea is that alcohol as a chemical
substance destroys a woman by undermining her
organism as well as her social function and cultural
role. According to this view, the most important
function of women is to give birth to children, and
their competence is therefore manifested by a

healthy and attractive body. Thus the cultural iden-
tity ofwomen is highly "body-centred" (Haug 1983).
A case in point is the way periodicals, especially
women's magazincs, write about health; they place
dramatic emphasis on defining the female body.
They providc instructions on how to livc, serving up
the cxpcriences of public figurcs on how to stay
beautiful, how to losc wcight quickly, and thus how to
maintain physical competence. The biology of wom-
e n has become so inextricably entanglcd with their so-
cial and cultural identity that a woman's body can
be referred to as her "nature". This is even more
cvident in light entertainment than in magazine
stories: its female stereotypes reflect the cultural
roles of women. The point of these roles is the end to
which a woman uses her body (motherhood, sexuali-
ty). The dimension ofgood and evil is present even in
light entertainment, although there is no direct
moralizing. A woman either controls her "nature" or
doesn't; she may be overpowered by her "feminini-
ty". Drinking is a typical symbol in light entertain-
ment for a situation which has got out ofhand and will
lead to the destruction of the woman or the people
around her.
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