
(Tanska, 1982). onnettornuu-
rlet ilrrritinä.iir mit,'n ne.jäsrn-
netään - tietojen .ja tierlonke-
nrun ür\ iointi sekri malli.n ja

strategioiden evalr-rointi (Suo-

rrri" l9tl4). orrnellornuurlel jir
lrrrr allisuu. - r k-ilti ja r lrl,'is-
kunta (Norja, I9B5), riski-
en käsittely tulevaisuudessa
(lluotsi" l986), onnettomuurlet
ja tiedotusvälineet - r'iskeistä
I ierkrllanrirren ja keskuslelenri-
nen (1'anska, l9BB)" riskiho-

lVlonien suomalaislen ja ehka
nruid.nkin pohjoisnraulaisl,.n
kiisil\kset rrmerikkulaisl"n
juomatavoista [)erustu nevat te-

levisiosarjojen ja el,,kut ien

luon-riin rnielikuviin. Stereo-

lr 1 ppinerr umelikkalairren.iu,,-
minen voisi olla esirni:rkiksi
sellaista. että "drinkki" on kai-
kissa tilanleissa yhtä luonteva
nautittavaksi ja tarjottavaksi
kuirr kahvikupillinen meilli
Pt,hj,rismuissu.'l',imi k,isitv.
osoittautuu tyystin vääräksi,
kun tutustuu krkakuussa l99l
ilmestyneeseen lähes 400-si-
vuiseen artikkelikokoelnraan
umerikkalaisterr juomaluvois-

ta.

Waltt:r' Clark ja M it:hael Hil-
t()n ovat koonneet leokseerrsa
joukon artikkeleita,.jotka kaik-
ki pelustuvat vuosina l9(r4,
1967, )979 ja l9B4 Yhdvsval-
l«rissa tehtyihin tutkimuksiin
uikuisrliestön juonruli.rvoislir.

r.neostalia (Suomi, l9B9) seka

litlo ja rrsku risLeislä ja lrri-
rnenpiteistä (Nurja, I 990).

Ensi kertaa NO['S:iin osal-
listuneena kokouksesta .iäi
mi,,l"en mvöt rapairnrielincrr
r ire1s. Vuikku N( )l"S ei trrrir,i
ul.kaan uirun rru,,li rvlrrnä. sr'

ei harrasla työryhnriin jakautu-
mista rikri ri nnrk kuissessioitu.
Kaikki esitykset vietiin läpi
yleisistunnoissa, .ja viinreistel-
tyjen diojen ast'nresta kalvot

Pä:ipaino on vuoclen l9B4 tut-
kirnuksen luloslen e.ittel) ssü.

Suurin osa artikkeleista on jul-
kaistu aikaisemnrirr tieteelli-
sissu aikukauslelrrlis.ri. K irjarr

2l luvun.ioukossir on rrrliis joi-
lakin kokorraan trusia, lrilrinnri

toinrittajierr laatinria johtlanto-
Iukuja eri pääjaksoihin sekä

tutk i rnusmetocleja kasitteleviä
lukujLr. Kok,,naatt rtusiu,'tttpi i-
risiä tuloksia on kahtlessa lu-
vussa. Kirjoittajirru on toinrilla-
jien lisäksi seitsenrän muuta
tutkijurr. Ialter Clrrk on laali-
nut neljä lukua. Mi<'hael llil-
ton peräti vhrleksän.ja yhdessä

he ovat kir.joittaneet vhrlen.
'l'eos rin siis suurimnralta o.al-
taan toi rrrittaj iensa käsialaa.

Artik kel ikokoelma .iakautuu
seitsemään pääjaksoon. lin-
sirrrmäisessä osassa kasitel-
lään amerikkalaisten juomata-
patrrtkimrrsten llihtükohtiu ju
hisloriaa. loinen ,,-a kr.skittl1

sckä epüi irallinen keskusteltr
olivat kiiypää valuuttaa. Seu-

rauvan kerran N(lFS koktxrrr-
tuLr'l'anskassa vuonna I992.
Mainittakrxrn tässä vhteyr[essä

nlyiis, että toinen rnaail nranlaa-
juinen onnettornuuksierr eh-
käisykonferenssi järjestetään

Atlantassa USA:ssa touko-
kuussa l99i].

ESÄ 0S1'llß lil.trt(;

metorlologisiin kysymyksrrn.

Kolrnas osa sisältää kuvauksen
juomatavoista ja alkoholion-
gelnri"rr k,,kemise.lu erilvis"s-
ti vuorlen l9B4 tietojen varas-

sa. Neljänrren osan aiheena
ovat juonratapojen nluutos-
suunnat 1960-luvulta tähän

päiräärr. \ iirlenrrrs.ä. lrvr in
laajassa osassa tarkastellaan
alkoh,rl i,,ngelrrrierr esi inlr rrris-

tä ja vaihtelua väestiissä. Kuu-
tlennessu usussa csilellJrir t it.-
toja juorrrislilurrleisla. erilri-
sesti siitä, nriten käsitykset
jttr,ntisctt .opir uudesla eri li-
lanteisiin oval muuttuneet.

Seitsenräs osa on ornistettu
n)uslän \Jesliin jl t'spanjurr-
kielislä alkuperJi olevien ri-
esliinrrsiett .juorrrulalrojerr eli-
tYisesittelville. Vuoden 1984
tulkimukseen oli poimittu laa-
jat erillisotokset sekä mustan

että espanjankielisen väestön

kesk uutlesta.
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Useissa arti kkeleissa koros-

tetaan arnerikkalaisten juoma-

tapojen suurta r,aihtelevuutta.
l-i ole olemassa yhtä ainoata
amerikkalaista juornisen mal-
liu, ruan erol ot:tl suuriu ttiin
eri alueiden kuin etnisten ryh-
mienkin välillä. Sen lisäksi
kaikk ialla tttuailntassa esiinll -

vä juomatapojen sosiotlemo-
grafinen vaihtelu on huomatta-

vaa myös Amerikoissa. Poh-
joismaiselle lukijalle on ken-
ties yllättaväa saada tietää, että

raittiiden osuurlet väestöstä

ovul keskimäärirrkin suurel ju
"kuivilla" alueilla elelässä

.jt-rpa moninkertaiset rneikäläi-
*iin lukuihin verruttuirru.
"Kuivier" etelüralli,rirlen ju

Kalliovuorten vastapainona
ovat maan koillisosan ju 'l.yy-

nenmeren rannikon "märät"
4lxeet. Esparrjunkiel isen r ües-

tön juomatapoja koskevat tu-
lokset osoittavat kiinnostavas-
ti, miten kulttuurin muutos
Meksikosta muuttaneiden kes-
kuurlessa ilmenee selräsli
myos alkoholin käytossa. Nait-
ten esimerkkien lisäksi voi kir-
jasta poimia suuren joukon
muitakin kiinnostavia erillis-
tietoja. Kirja onkin välttämätön
kasikirja kaikille amerikka-
laisten alkoholin kaytosta kiin-
nostuneille.

Juomatapojen muutosta kos-
kevissa luvuissa korostuu se

suunnanmuutos, joka näyttää
tapahtuneen l980-luvun alus-
sa. Alkoholin kulutus kaantvi
laskuun. mierLrmpierr juonrien

osuus on hitaasti kasvamassa
ja eritvisesti suhtauturninen al-
koholin kayttt;on on muuttunut

kielteisemmäksi. Robin Roo-

nrirr artikkeli juornulapojen

vaihtelun pitkistä aalloista
(luku t0) päätyvkin toteamuk-
seen, jonka mukaan anrerikka-
laiset elävät historiallista
käännettä: "Yhä useammat ko-
kevat riippuvuutta alkoholista
sekä kognitiivisessa että eksis-

tentiaalisessa mielessä, vaikka
seka alkoholin kulutus että
rankarr juonrisen esiinlyminen
ovat alenemassa" (s. 154). Tä-
män käänteen voi ajatella hei-
jaslurreen rnvös rriissä viirrreai-
karsrssa 1räälökstssä. lotllen
seurauksena on muun muässa

otettu käyttöön varoitustarrat

.ju,,rnapakkuuksi i n .ja ru.jeritet t u

alkoholimainontaa Yhtlysval-
loissa.

I)oh joismaisen I uki jan nakt;-
kulrnasta katsoen on teoksessa

kasitelty melko vähän alkoho-
liongelmien ehkaisyyn ja alko-
holipolitiikkaan liittyvia kysy-

nr1ksiä. 'fulokset kyllä 'opirat
yhteen kokonaiskulutuksen
säätelyyn perustuvan alkoholi-
poliittisen mallin kanssa. Suur-
kulutuksen esiintyminen vaih-
telee kulutustason vaihtelujen
tahtiin (esim. Hilton, s. 137), ja
yleisesli ollaen myiis erilirislen
alkoh,rl iongelmien kokerrrinen

on ensisijaisesti yhteydessä

.juotuihin määriin (esim. Hil-
lon. s. 2 I 2.1. Pt,ikkeuksina mai-
nitaan esimerkiksi mustä

miesväestii, jolla on kokemuk-
sia ulkoholin kaytnn ki"lteisis-
tä seurauksista paljon enem-
män kuin kulutettujen alkoho-
lirnüärien peru'leellu voisi

orlottaa (Hilton, luku Q. Kont-
r,rllipolitiikan kehittämis"n

kannalta on tärkeä Robin Roo-

min anallysi rär.sliin reukliois-
ta alkoholiongelnriin (luku l2);
sen lopusta korosleluan voi-
makkaasti .pävirallis.n sosi-

aalisen kontrollin merkitystä:
"Yhteistin epävirallisten ra-
juun ju,rmiseerr kohrlisluvien
reaktioiden voimistaminerr on

tärkein strategia alkoholion-
gelmien vähentämiseksi yh-

teiskunnassa" (s. 19:i).
Eri puolilla maailrnaa kertyy

jalkur usti lisälietoja juomisen

muutoksista pitkal li aikavälil-
lä. Useasta nraasta (esimerkik-

si Hollannista, Norjasta, Suo-

meslu" Ruolsisla. Sreitsistä ja
Englannista) on saatavissa ver-

tailukelpoisia juomalaputielo-
ja I 970-luvulta ja joissukin ta-
pauksissa 1960-luvulta saak-
ka. 'l'ällaiset tiedot auttavat
suuresti juomisen ja alkoho-
Iiongelmien esiintymisen vaih-
telujen ymmärtämisessä. Tut-
kinrustieto on vain pahasti ha-
jallaan. Amerikkalaisten tutk i-
joirlen loimillama yhlenäinen

artikkelikokoelma onkin siksi
tervetullut sekä tutkijoille että
muulle asiantuntevalle lukija-
kunnalle.
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