
kusjärjestöltä jäsenvaltioille ja jäsenvaltioiden välillä.
Toisena tehtävänä on edistää eettisiä näkökantoja alko-
holin kaupassa. Kolmantena tehtävänä on yhteistyö alko-
holin myyntiin ja valmistukseen osallistuvien tahojen ja
viranomaisten kanssa.

Alkoholin valmistajat voivat kuulua Nabcaan liitän-
näisjäseninä ilman äänioikeutta ja ovat usein edustettui-
na erilaisissa komiteoissa ja työryhmissä, joiden avulla
pyritään standardisoimaan eri valtioissa tapahtuvaa al-
koholin kauppaa (tilaukset, etikettikoodit, osavaltioiden
monopolitunnukset pulloissa jne.). Toisaalta valmistajat
voivat ostaa Nabcalta nruun muassa tietoa eri lajien
myyntiluvuista omia ennusteitaan ja markkinointitoi-
menpiteitään varten. Nabcan toimintakuluista 41 o/o ka-
tetaan tilastojen ja tutkimusten myynnillä. Itse asiassa
puolet Nabcan henkilökunnasta on tiedon tuottamiseen

.ia siirtoon liittyvissä tehtävissä. Nabca tekee myös alko-
holin kauppaan ja toimituksiin liittyviä erilaisia selvityk-
siä ja tutkimuksia,.jotka ovat jäsenten hankittavissa.

Alkoholia myyville osavaltioille taas on erittäin tärkeä
vertaileva tilasto, josta he näkevät alkoholin tukkuhinnat.
Näiden tilastojen perusteella on saatu aikaan sopimus,
jonka mukaan monopolivaltiot maksavat aina alimman
hinnan. Tilasto on siten tärkeä neuvotteluissa alkoholin
valmistajien ja toimittajie n kanssa.

Nabca on silta osavaltioiden ja yleisön välillä. Nabca
toimittaa materiaalia osavaltioihin ja kustantaa myös itse
television tietoiskuja monopolijäriestelmän hyvistä puo-
lista ja kohtuullisen käytön puolesta. Nabcan erityisteh-
tävänä on pitää yhteyttä liittovaltion lakia säätäviin eli-
miin - kongressiin.ia eri ministeriöihin.

Lopuksi

Ehkä lopuksi voitaisiin ottaa vaikka näytteeksi Nabcan
tilastoista muutama luku väkevien juomaryhmien kulu-
tuksen kehityksestä \,uosina l95l -86. Yhdysvaltalaisten
viskien osuus väkevien juomien kulutuksesta laski 35

vuoden aikana 82 o/":sta 21 7o:iin. Votka puolestaan
nousi samana aikana juomaryhmien viimeiseltä sijalta ja
0,2 o/o:n osuudesta ykköseksi 20,6 '/":n osuuteen. Väke-
vie n juomien kulutus nousi voimakkaasti vuosina
1959-79; sen jälkeen kulutus on ollut jatkuvassa laskus-
sa. Ainoastaan juomaryhmä, johon kuuluvat väkevät juo-
masekoitukset, liköörit ja brandyt, on kasvanut vuoden
1979jälkeenkin. Itse asiassa ne ovat vuonna l986 toisella
sijalla ja ovat ohittaneet viskiryhmät.

Juhani Hakala

Eröän sdndn etymologia

Sanan alkoholi etymologiaa on vain vähän käsitelty
suomalaisissa julkaisuissa. Ja kuitenkin sillä, kuten kai-
killa muillakin sanoilla, on oma, mielenkiintoinen histori-
ansa. Se on tuhansia vuosia vanha sana,jonkajuuret ovat
kaukana idässä.

Sana tulee arabian kielestä, jossa se on ollut muodossa
al-kohl, al-kuhl. Sanassa oleva etuliite al on määräinen
artikkeli, kuten englannin kielen the. Kohl, kuhl taas

tarkoittaa antimonia, erästä alkuainetta, myöhemmin an-
timonista ja lyijyhohteesta tehtyä pölymäisen hienoa jau-
hetta, jota veteen sekoitettuna käytettiin kulmakarvojen
värjäykseen. Alkoholi oli siis alun perin jonkinlainen
silmämeikki.

Sana esiintyy etiopian kielessä muodossa kahäla, syyri-
assa kehal ja hebreassa käkhal. Löydämme sen mm.
Raamatun hebreankielisistä teksteistä (Hesekiel 23:40)
merkitsemässä maalaamista ja värjäämistä.

Eurooppala.isün kielün 1 5 00 -luwlla

Eurooppalaisiin kieliin sana ilmestyy 150O-luvulla ja
merkitsee ensin jauhetta, pulveria. Sitten se rupeaa tar-
koittamaan jauheen, myöhemmin minkä tahansa aineen,
tislaustaidon myötä myös viinin hienointa osaa. Latinan
alcohol vino tarkoittaa viinissä olevaa spriitä.

Väitetään, että sveitsiläinen lääkäri ja luonnontutkija
Parace lsus ( 1493 - I 54 I ) oli ensimmäinen, joka käytti
alkoholi-sanaa sen nykyaikaisessa merkityksessä. Mutta
vielä niinkin myöhään kuin vuonna 1771 ranskalaisen
Tr6voux'n sanakirja selittää sen merkitsevän pulveria ja
pölyä.

Suomessa melko uusi sana

Suomen kielessä sana alkoholi on melko uusi. Esimer-
kiksi ensimmäinen suomenkielen sanakirja, Daniel Jusle-
niuksen Suomalaisen Sana-Lugun Coetus, vuodelta 1745

ei sitä tunne, ei myöskään Kristfrid Gananderin vuonna
l787 valmistunut Nytti Finskt Lexicon.

Elias Lönnrotin Suomalais-ruotsalainen sanakirja vuo-
delta 1BB0 kääntää ruotsin sanan alkohol sanoilla alkoho-
li ia ydinviina. Samoin Ferdinand Ahlmanin vuonna
1BB3 toimittama Ruotsalais-suomalainen sanakirja.
Agathon Meurmanin Venäläis-suomalainen sanakirja
vuodelta lB95 kertoo venäjän kielen sanan a^Korolb
olevan suomeksi alkoholi, väkiviina.

Epäilemättä suomalainen sivistyneistö on tuntenut al-
koholi-sanan jo ennen Lönnrotia ja käyttänyt sitä. Ei
kuitenkaan pulverin tai jauheen, vaan sanan nykyisessä
merkityksessä.
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