
NAINEN, MIES JA RAVINTOLA

JUHANI HAKAT,A

Ravintoloilla on Suomessa ollut inhimillinen
tehtävä saattaa yhteiskunnan erottamat ihmi-
set yhteen ja rahastaa tästä huvista, kuten

Pekka Sulkunen asian ilmaisee. Tahan tärke-

ään prosessiin on pyritty vaikuttan'raan myös

tänä vuonna 60 vuotta täyttävällä anniske-

Iuohjeistuksella.
Suomalainen mies on tarvinnut perinteises-

ti "yhteyttämisprosessiin" kahta asiaa: tans-

siaja alkoholia. Suuri osa suomalaisista pari-

suhteista on syntynyt urheilu-, nuorisoseu-

rain- ja työväentaloilla, kunnes ravintolat
omivat tämän tärkeän tanssittamistehtävän.

Monille 1970-luvun alussa maalta kaupun-

kiin muuttaneille nuorille ravintola oli alussa

ainoa "Hyvä Ystävä".

Sekä tanssi että alkoholi ovat olleet suoma-

laisten anniskelupoliitikkojen erityistarkkai-
lussa.

Vuonna 1935 iskivät raittiuspoliitikot ensi

kertaa. Tanssiravintoloiden määrä putosi

koko maassa 100:sta 20:een. Sodan aikana

tanssi oli kokonaan kielletty. 1950-luvun

alussa aseletliin työryhmä mieltimään ravirt-

tolatanssin paheellisuutta. Tulos oli kuitenkin
päinvastainen kuin oletettiin: ravintolatanssi

vähentää alkoholin kulutusta. kun on vähem-

rnän aikaa juoda.

OIen kovasti etsinyt tätä rnuistiota, joka

mullisti 20 vuotta vallalla olleet käsitykset

tanssin syntisyydestä, mutta muistio on ka-

donnut.
'lanssihan on ainoa yhteiskunnallinen insti-

tuutio, jossa voi kayrla kasiksi täysin vieraa-

seen ihmiseerr. Yrittakaapä samaa kaclulla.

Myös naiset olivat moralistien erityistark-

kailun kohteena kuten nykyäänkin. Jos näette

ravintoloissa vanhempia hyvin pukeutuneita

herroja, jotka tiirailevat tarkkaan tarjoilijoi-
rlen rintoja, on kyseessä korkeimman oikeu-

den tuomareita, jotka tekevät kenttätyötä.

Heillehän on valitettu tarjoilijoiden paljaista

rinnoista. Toisaalta voi kylla kysyä, kuinka
tarpeellista erilaisten ruumiinosien vilauttelu
on asiakkaiden houkuttelussa.

Kiertokirjeessä vuodelta 1968 ilmoitetaan,

että Alkoholiliike ei puutu siihen, jos tarjoilu-
henkilokunta tanssii asiakkaiden kanssa.

mutta palkatut tanssitytöt kielletään. Tuolloin
ei enää otettu kantaa asiakkaiden ja tarjoili-
joiden pukeutumiseenkaan, vaan ohjeessa

sallittiin tarjoilijoiden lapinakyvat puserot.

Asiakkaista ei puhuttu mitään.

"Pari yksinäistä naista laski ravintolan ta-

soa", todettiin eräässä 30-luvun tarkastusker-

tomuksessa. Miespuolisten tarkastajien mie-

lestä (naispuolisia ei ollut eikä ole nytkään

kuin muutama) ilman miesseuraa olevien

naisten sosiaalinen asema oli enemmänkin

kuin kyseenalainen. Yleinen määritelmä oli
"prostituoitu tai puoliprostituoitu". Naiden

tarkastajien naiskäsitystä olisi ollut mielen-
kiintoista tutkia.

60-luvun lopulla annettiin ohje, että naisia

tulee kohdella ravintoloissa kuin miehiä:

"Nykyisin on kokonaan luovuttu ajatteluta-

vasta, että ilman miesseuraa olevien naisten

asiakkaina esiintyminen sinänsä merkitsisi
ravintolan tason laskua". vaikka ilman mies-

seuraa olevat naiset aiheuttivatkin "liikehte-
lyä ja joskus suoranaista ryntäilyä pirydästä

toiseen".
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Ehka paaasiallinen syy siihen, että naisia

kohdeltiin kaltoin asiakkaina ja tarjoilijoina,
oli se, että ohjeita oli tekemässa pelkastaan

miehia. Esimerkiksi työväestön ravintoloissa

sai 30-luvulla tarjoilijoina olla pelkästään

miehiä, samoin baaritiskien takana. Tosinial-
kimmäisen määräyksen kefiominen ravinto-

loille "unohtui".
Tosin tarkastajat naiskauneutta ymmärsi-

vätkin. Seuraavassa ote eräästä tarkastusker-

tomuksesta: "WC oli kunnossa ja emäntä

miellyttävä ja luottamusta herättävä".

Ravintoloiden baarit sallittiin olympia-

vuonna, mutta niitä koski I2 erityisehtoa. Pi-

dän kovasti oheisesta perusteesta baarikiel-
lolle: "Ns. baaritarjoilu on kokonaan kielletty.
On pyritty siihen, että ryypyn saaminen ei käy

nopeasti, vaivatta eikä ilman ajanhukkaa,

vaan että ravintolavieraan on sitä varten ra-

vintolaan tultuaan riisuttava päällysvaatteen-

sa, valittava pöytä, tehtävä tilaus ja odotettava

tilauksen suorittamista. Toisaalta on baari-

kiellolla tahdottu estää sellaisten naistarjoili-
joita kayttavien hyvin epämääräisten huvitte-
lupaikkain syntymistä, jotka erinäisissä ulko-
maan suurissa kaupungeissa ovat tavallisia."
Tüntuu joskus, että ainakin perustelun alku-
osa on edelleen voimassa.

Teksti perustuu silloisen Alkoholiliikkeen
johtajan tutkimusmatkaan Reberbahnille,
jossa hän paihtyi ja putosi baarituolilta. Peri-

mätieto ei kerro, saiko hän kokemuksia "puo-
li- tai kokovartaloprostituoiduista".

Jo keskiajalla miehet valloittivat kapakat.

Olisivatkohan naiset kostaneet" kun lB00-lu-
vun loppupuolella turkulaisista kansankapa-

koista piti poistaa tuolit, jotta asiakkaat eivät

viipyisi liian pitkaan. Valilla niistä piti pois-

taa ikkunaverhot, jotta isännat Ioytyisivat hel-

pommin kotiin vietäväksi. Miesten kotiinme-
noa helpottamaan ruokatunnilla Englannissa-

kin säädettiin pubien iltapäiväkiinniolo en-

simmäisen maailmansodan aikaan. Toisen

maailmansodan aikaan pubien ovet avautui-

vat myös naisille Kanadassa.

Ravintolan kodinomaisuutta kuvaa sekin.
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kun eräs ravintolapäällikko kysyi kanta-asi-

akkaalta, mitä tämä tykkäisi, kun tanssilatti-
an reunaan laitettaisiin kaide. Mies suuttui ja

tokaisi, että "mitä p...kele sinä tykkäisit, jos

sun olohuoneeseen tullaan laittamaan kaiken

maailman kaiteita".
Miesten ja naisten pukeutuminen on myös

ollut erityishuolen kohde. Vuonna I953 aihet-

ta käsiteltiin seuraavasti: "Kaulusköyhälistön
elämantyvliin krrulurr mennä myös ravinto-

laan samoin kuin vierailulle ja teatteriin her-

rasmiehen normaaliin tapaan puettuna. Esi-

merkiksi kaulukseton III hintaluokan ravinto-
lassa iltaansa viettävä asiakas on tämän tason

sovinnaisesta tyylistä poikkeava. Tanssiin

osallistuvana jo saapasjalkainenkin asiakas

on ravintolan yleistasoa pahoin alaspäinpai-

nava näky, samoin korkeavarlisiin ulkoilu-
kenkiin pukeutunut nainen. I ja II hintaluo-
kan ravintoloissa tanssiin voi osallistua mie-

hiä hoitamattomassa, silitystä kaipaavassa,

ilmeisesti työssä joka paivä käytetyssä puvus-

sa ja naisia jopa jumppereissa, hattu tai jopa

toisinaan virkattu urheilulakki päässä - näky,

mikä korkeamman tason paikassa on lievästi
sanoen odotusten vastainen."

Samaisen moraalinvartijan mielestä ravin-
tola oli 193O-luvulla useimmille asiakkaille
paikka, "missä he yleensä näkevät siistejä

pöytätapoja ja oppivat miten väkijuomain pa-

rissa on julkisuudessa esiinnyttävä". Ravin-
tolat ovat "kansalaiskouluja hyvain kaytos- ja
alkoholitapain Ievittämiseksi ja vakiinnutta-
miseksi".

Vaan ajat muuttuvat ja ohjeet sen mukana -
ainakin Alkon ohjeet. Asiakkaita ärsyttävät

nykyään eniten ravintoloiden omat määräyk-

set: pukeutumismääräykset, ikärajat, sisään-

pääsy- ja narikkamaksut, lasten oleskelu ra-

vintoloissa illalla vanhempien ruokaillessa,

vahtimestarit, sisäänpääsyn rajoittaminen
jne. Ne kylla usein tarjoillaan Alkon määrä-

yksinä, kun Alko ei ole paikalla vastaamassa

syytöksiin, ja ravintola pääsee helpommalla.

Ja ovathan ne olleet Alkoholiliikkeen ohjeita

- usein ennen toista maailmansotaa.
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