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"Vri niita, jotka ovat urhoja viinin juonnissa."
Peyraut ei ollut ainoa, joka pani merkille

juoppouden aiheuttamat fyysiset ja sosiaaliset

ongelmat. Hieman myöhemmin 1200-luvulla
kirjoittaneen Nicolaus de Byardin mukaan
juopottelu tekee ihmisen mielisairaaksi ja
tyhmäksi (Summo, de abstinentia, f. 40r-4lv).
Samoihin aikoihin kirjoittanut fransiskaani-
veli Servasanto da Faenza katsoi juoppouden

aiheuttavan uneliaisuutta, laiskuutta ja omai-
suuden vähenemistä (Liber exemplorum natu-
ro,lium r:ontra curiosos, I. l33r). Vastaavia esi-
merkkeja ltiytyy luhes loputtomasti.

Järkeen vetoavien perustelujen Iisäksi Pey-

raut korosti juoppouden vaikutusta ihmisen
yleiseen synnillisyyteen. Hän kirjoittaa:
"Yleisesti voidaan sanoa, että ihminen, joka

sorluu ahmalliuleen. ei pysty vastuslamddn

muitakaan syntejä. Tästä sanoo Galenos:
"Juoppo on kaikkien syntien orja. Kukaan,
joka tähän slntiin sortuu" ei pystl vaslusla-
maan muitakaan.'" Peyraut'n mukaan suu oli
poftti, josta koko syntien armeija tunkeutui
juoppouden avulla ihmisen sisään (Peyraut

1585,:t0).
Peyraut ei ollut tässäkään suhteessa yksin

mielipiteineen. Keskiajan saarnamateriaalit

ovat pullollaan toclisteita alkoholin välillisistä
vaaroista. Seuraava tarina on ns. exemplum,
moraalisesti opettavainen kefiomus, jollaisia
kaytettiin saarnoissa perustelemaan esitettyä
sanomaa ja samalla keventämään muuten ras-

kasta saarnatekstiä: "Muuan mies kysyi naa-

puriltaan, minkä hän valitsisi, jos olisi pakko
tehdä kuolemansynti. Toinen vastasi humal-

tuvansa n'rieluiten. koska arveli sen olevan

synneistä vähäisin. Eräänä päivänä han oli
juhlimassa naapurinsa kanssa ja humaltui
niin, ettei pystynyt palaamaan yksin kotiinsa.
Muuan naapureista antoi hänelle tyttärensä
mukaan oppaaksi. Matkalla hän raiskasi tytön
ja tappoi paikalle sattuneen sivullisen, joka
yritti puuttua asiaan. Niinpa hän valitsi yhden

synnin, mutta sortui kolmeen, nimittäin avio-
rikokseen, murhaan ja juoppouteen" (Specu-

Ium laicorum,45).
'foisessa vastaavassa kertomuksessa huma-

lassa oleva mies näkee lapsensa kahtena ja
tiukkaa vaimollaan. kenen loinen niistii on.

Mies ei suostu kuuntelemaan vaimon selityk-
siä, vaan tappaa tämän ja lapsen. Aamulla
tultuaan tolkkuihinsa hän huomaa tekonsa ja
epätoivoissaan hirttää itsensä (Speculum lai-
corum, 45). Keskiajan kansanopetukseen tar-
koitettu kirjallisuus on täynnä edella esitelty-
jen kaltaisia kertomuksia. Niilla pyrittiin vas-

tustamaan juoppoutta. Kaavaan kuuluivat
aina s1 nti ja -itä seuräa\ä väistämätön ran-

gaistus. Tyylillisesti ne eivät mitenkään eron-

neet perisuomalaisesta raittiuskertomuksesta
Turmiolan Tommista. Kansan moraalia valvo-
vat "isot veljet" ovat aina toimineet samoilla
menetelmillä.

Ehtlottomasti tärkein synneistä, mihin juo-

pottelun (a myös liiallisen sytimisen) katsot-

tiin johtavan, oli himokkuus. Kytkentä näiden

kahden synnin välillä esiintyy lähes syste-

maattisesti keskiajan moraaliteologisissa kir-
joituksissa. Perusteluina kaytettiin usein ker-

tomusta [,ootin tyttäristä, jotka juottivat isän-

sä humalaan ja makasivat tämän kanssa (I

Moos. 19:30-38), seka tämän kappaleen otsi-
kossa siteerattua kohtaa Paavalin kirjeestä

efesolaisille (Peyraut 1585, 29l Jacopo cla

Cessole, Libellus. f. 104r). Ei ole liioiteltua
väittää, ettei juopottelua sinänsä koettu erityi-
sen vaaralliseksi synniksi. Paljon vaaralli-
sempia olivat juopottelusta koituvat synnit,

erityisesti erilaiset seksuaalisynnit.
Kerjäläisveljille, joihin Peyraut ja useim-

mat muut 1200-luvun moraaliteologisten

traktaattien kirjoittajat kuuluivat, eivät alko-
holin väärinkäytön taloudelliset seuraanruk-

set olleet avainkysymys. Tässä suhteessa he

erosivat suomalaisesta, hengeltään ensisijai-
sesti protestanttisesta Turmiolan Tommi -ajat-
telusta, jossa keskeisiä teemoja olivat nimen-

omaan henkiltin taloudellinen katastrofi ja
hänen ulkoisen olemuksensa rappio.

Yksi kiinnostava teema alkoholin ja juop-
poutlen synnillisyydessä oli kilpailu ihmisten

vapaa-ajasta. Fransiskaaniteologi Bonaven-

turan mukaan kolmas kasky (muista pyhittaa
lepopäiväsi) edellytti kristitylta seka pidat-

täytymistä kaikesta synnillisestä e

ten töiden välttämistä. Hyvä krist

tenkaan saanut vajota joutilaisuul

aikanaan. vaan hänen tuli omistat
sakäyntiin, saarnojen kuunteluun
siin tekoihin, esim. almujen jakar

hille (Wenin 1990, 146).

Hursktriden tekojen ja kirkossr
sijaarr monet kristityt kuitenkin ka

haaksi tappaa aikaansa kapakr
Tractatus exemplorum, J31; Pseu

de Beauvais, I 360), mikä johti kr

ja kirkon törmäyskurssille. Konfl il
jen vapaa-ajan viettotavoista l,aiL

osaltaan alkoholin mieltämiseen
Kapakoirlen kilpailuun suivuantr
lainen fransiskaanisaarnaaja Berl

gensburgi lai nen purki lunleilaan
sunnuntaisin kirkonmenojen jäll
kassa kavijoita Juudakseen, joki

Jeesuksen kanssa ja sitten kavalsi
mones rusticanus de sanctis, f. 25

Kristilliset moralislit oval aina 
1

pakoitsijoita jollakin tavalla arveh

lei suorastaan ennalta käsin syntis
tuina. Näin oli asianlaita myiis

Kapakoitsijoiden paheksunnan p(

motiivi ei kuitenkaan tuolloin ollt
synnillisyys, vaan kapakointiin li
veilmitit. 130O-luvun alussa kirjor
lalainen dominikaaniveli Peregri
peln paheksui saarnoissaan kapi

ei suinkaan viinin ja oluen tarjoi
veden sekoittamisesta näihin ja
miin. Asiakkaille myytiin laimenn

aidon hinnalla (Sermones de temp

Erilaisten huijauksien lisäksi kap

moitittiin myiis ilotyttöjen ja uhkr
misesta liikkeissään (ks. esim. Le

95; Jacopo da Cessole, Libellus, f.
do-Vincent de Beauvais, 1360).

Liiallinen juominen oli syntist
loin. kun se haittasi ihmiserr norn

vollisuuksien hoitamista. Jokaisel
oli yhteiskunnassa oma, Jumalt
paikkansa ja hänen tuli tinkimätt
työtä, johon hänet oli asetettu. Yk
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kujaan Valimeren alueen kulttuuria, ja katoli-
nen kulttuuri pysyi pääpiirteittäin sellaisena
keskiajan loppuun asti. Välimeren alueella
viiniä ei koskaan koettu uhkatekijäksi itses-

sään. Päinvastoin se oli nautintoaine, jonka
kohtuullinen käyttäminen ei ollut edes pa-

heksuttavaa, saati sitten synnillistä. Koko

keskiajan katolinen moraaliteologia oli itse

asiassa yksinkertaisesti kuvattuna kultaisen

keskitien etsimistä. Ahneutta pidettiin synti-
nä, mutta niin oli laita myös sen vastakohdan,

tuhlaavaisuuden (Peyraut, 236-240). Juop-
pouden vastakkaisena hyveenä ei tarjoiltu
ehdotonta pidettyvaisyyttä, vaan kohtuutta.
Sita paitsi, jos viini olisi sinänsä ollut paha

asia. miksi .leesus olisi muuttanut veden vii-
niksi Kaanaan haissä?

Erinornainen esimerkki 1200-luvun kir-
konmiehen suhtautumisesta alkoholiin on ita-
lialaisen fransiskaaniveljen Salimbene de

Adamin kronikka. Hän tuomitsee holtittoman
juomisen yhtä ankarasti kuin papisto yleensä-

kin, mutta perusteellisemmassa tarkastelussa
hän osoittautuu itse viinin erikoistuntijaksi.
Mikaan viiniin liittyvä ei jää Salimbeneltä
huomaamatta eikä ole liian triviaalia merkit-
täväksi kronikkaan. Vuoclen 1269 takatalvea

kuvataan seuraavasti: "Keskellä huhtikuuta
tuli suuri lumimyrsky, jota kesti tasangolla

kaksi päivää ja kaksi yötä. Lunta alkoi sataa

sunnuntain vastaisena yönä keskiyön aikoi-
hin, eikä sade lakannut ennen seuraavan illan
vesperiä. Seuraavana yönä tuli ankara pakka-
nen ja sitä seuraavana vielä pahempi, ja se

lopulta tuhosi viiniköynnökset" (Salimbene

de Adam, 123). On helppo kuvitella Salimbe-
nen järkytystä tapahtuman johdosta. Italialai-
selle, fransiskaani tai ei, viini oli tärkeä asia.

Vuoden 1284 kohdalla Salimbene kertoo
sadon olleen yleisesti ottaen hyvä. Viinisato
oli pieni, mutta laadultaan sitäkin parempi. Ei
ole syytä epaillU laatuarvion perusluneen
pelkkiin kuulopuheisiin, sillä toisaalla Salim-
bene esittelee vakuuttavasti asianluntemus-
taan: "Veli Gabriel Cremonalainen fransis-

kaaneista, joka oli suuri opettaja ja eli mita

pyhimmin, kertoi minulle, että Auxerren a]u-

eella on suurempi määrä viinitarhoja ja run-
saampi tuotanto kuin Cremonassa, Parmassa,

Reggio Emiliassa ja Modenassa yhteensä.

Kauhistuin kuullessani moista ja pidin sita
uskomattomana. Kuitenkin asuessani Auxer-
ressa näin omin silmin sen olevan totta..." (Sa-

limbene de Adam,3l3).
Nurkkapatrioottista italialaista järkyttä-

neen tunnustuksensa jalkeen Salimbene ku-
vaa laajalti Auxerren alueen viininviljelyolo-
ja. Han mainitsee, etteivät asukkaat juo viini-
ään itse, vaan suurin osa laivataan jokea pit-
kin Pariisiin ja myydaan hyvalla hinnalla
(kenties edella mainittujen Pariisin opiskeli-
joiden juotavaksi). Salimbene pitaa Italian
puolta huomauttamalla, ettei Auxerren puna-

viini voi kilpailla pohjoisitalialaisen kanssa,

mutta valkoviini sen sijaan oli "vaaleata ja
joskus kullanväristä, hyväntuoksuista ja vant-

teraa. Se jättää voimakkaan jälkimaun ja tuot-
taa juojalle sellaisen turvallisuuden ja iloi-
suutlen tunteen. että voidaan sanoa sananlas-

kuja (J3l:G-7) siteeraten: 'Antakaa väkevää
juomaa menehtyvälle ja viiniä murhemielisil-
le. Sellainen juokoon ja unhottakoon koyhyy-
tensä älköönkä enää vaivaansa muistelko' "
(Salimbene de Adam, 313-314).

On vaikeata kuvitella Salimbenen pääty-

neen edella siteerattuun lopputulokseen
nauttimalla ruoan kanssa Iaimennettua viiniä.
Kysymyksessä on pikemminkin ollut hyvän

viinin ääressä tapahtunut elämästä nautiske-
lu. Raamatun sitaattia lukuun ottamatta hä-

nen sanansa sopisivat mihin tahansa moder-

niin viinioppaaseen. Vauhtiin päästyään Sa-

limbene kehuu yksin töin La Rochellen ja
Beaunen viinialueet (Salimbene tle Arlam,

3r3-3r4).
Tassä yhteydessä on mahdotonta esittää

täydellistä katsausta alkoholimyönteisistä
kirjoittajista sydan- ja myöhäiskeskiajalla.

Koskapa veli Salimbenen kronikka on säily-
nyt ainoastaan yhtenä kappaleena, otan kui-
tenkin esiin pari muutakin kirjoittajaa. Fran-

siskaaniveli Bartholomaeus Anglicus käsitte-

li äärimmäisen suositussa ensyklopediassaan

De proprieto,tibus rerum (Asioiden ominai-

suuksista) viiniä vähintaänkin yhtl
sessa valossa. Hänen mukaansa v

keyt"ttl nä rahvistaa ruumisla ja pit

veyttä. Se myüs synnyttää iloa ja
herättää ruokahalua. terävöittää a

tekee ihmisestä kaunopuheisen jnt
len sivun mittaisen varauksettomr
sen jiilkeen hün senläärt muislai
kohtuuden merkitystä: "Jos taas kr

tetään joko viinin laadussa tai määr

väärinkäytettynä ole lääke, vaan 1

kin myrkky ja kuolema" (Bartholon

Iicus 1481, L. VI, c. 21. De potu).

12O0-luvulla eurooppalaiset alk

kuhiliaa hakeutua oman rnaanosar

puolelle. Matkailijat tekivät huor

keiksi kokemistaan asioista, joihin
sesti sisältyi alkoholi. Ensimmäis
matkaajia olivat fransiskaaniveljel

di Pian di Carpine ja Wilhelmu
Molemmat matkustivat suurkaan

Mongoliaan Karakommin tienoille.
Carpine vuosina 1245-1247 jaRt:}
na 1253-1255. Heidän matkake
saan kuvataan mongolien alkohol
yleensä neutraaliin sävyyn. He pi

juomista silloin, kun se liittyi pa

rituaaleihin tai oli muuten ylenpi
juomisla jal keltiin oksenlamiseen

ruk jopa itse maistoi mongolien t

alkoholijuomaa, käytettyä tammar
kumissia: "Tuona iltana mies, joka

namme anloi meille kumissia juota

laistuani sitä tulin yltä päältä hik
tyksestä ja hämmästyksestä, sillä e
nut sitä koskaan aiemmin. Siitä
pidin sita hyvin miellyttävän maku

se onkin" (ks. Ruotsala 1994,
suom.: A. Ruotsala).

Tässä esitetyt esimerkit keskiaja

LAHTEET
Augustinus, Contra Faustum manicher
gia Latina. Tomus 42

Bafiholomaeus Anglicus 0FM, De
bus rerum. Strasbourg 14Bl

ALKOHOLIPOLlTIIKKA
62 l)997): 1

48 ATKOHOL]POLIT]IKKA
ö2 l)9971" 1



-es snluol 'runJorlr^ Dp lunlnur^ eellltunq :Esses
-IoeJ 'srrlr^ ep eturuns '46 tner.{e4 eurnellrnC

06tt']EI 'le^ 'sw
euprrlp errrlolsody pcelorlqrg 'srlJues ap snupJ
-rlsnr seuourras 'l lJO Srnqsua8ag uo^ ploqueg

'Elsrrnnlllnlrloqollp Elsesrllrlsrrl rs

-()lEl uPPrslr etr ; ;cq u,{Ä1Äl uJsruqr oISn u roI

-IItu 'e,re11r1lnl urlrsrlo rslp^Rernes 'onf !?ltrs

RIof 'uaosrurqr re 'uoollnd dt1e1il1 uo sdds

-r ; I 
r uu Äg' lnuuopnl uo'rrurupoll,{EI u r 

[orloI[p
so,{u; neeureslrlleq Elreru ee11ne e1o['(urnrr
-trq:e raqrl) olqet epde^ Ellaruru ueeseellrs

-!?I ucesr8oloet o{sn R]l.) 'Etlls ee11de51 'srod

slsrlunrlelue^g urrsrBlroJnsues lpl?q ueBuEe)
'ueelsapnn unlEurepU 1e,rrsre11roftr1 lrlsrl
-eluatuepunJ so1'ueeuued uepu0lol lnunlnoI
uo rloqolle ess rerrrtl Es"-ri-rllrlsrrlrlsrTeluoruep

-unJ urlursrp'eureolurlnBu/olul^r?r d11e1,{91

urrr?e^ re 'eqed uaurllnnlosqe lnllnl ESSnu

-lrs uerlsrlProru u{r EJr-r[orloIIV 'r?ptuonq upEl

-gEdlIlR urnl rdtllll^r?llrlroru uo orq 'elsror

-rl uopnoddonl ro'elstorr] ueurr^ upplnqnd
'uQQll(EIUrrnn^ urs tr -psuJrslr uilloqol[n
ugptetlll s.(.(sr11uu,(s el snnsrlleaqed esseurlr

-peru Essasrlluplselord ug,trgdd>1,t9 lugg,trpd
-,{1du else[er]seI lnunllnnru uo uellrs eIrtr\l

'uRl?1

-nur uslsolnnu uolsptlrlr puroll?srson^ rJa rlel
-qre^ uEruorq ursol Bfpr uol]ranlprurr^ et 1n1g
'ell.)nlo urrlle^rol urEA rurr^ EIIrenlp EIIltu
-tuesro[qod'ueplrp ueerues pssedooJng-srof

-rlod pllouuelrl ueetuee^nI urslolnnru uruatd
rrdos 'glsrurr^ nJloues EIIopo uo R116 'ur,r,(q

rlo rIIrpI 'uaslnundonI uesreursre,r ueeur

-I?111F^ Inlsluuo urnl uenel urrS 'Erurr,L PE,r.{q
uour11o11nrl urgllgt urollrs Rrllneu e1sr11ruu,(s

l?Irr Bluop?Al?l lnllo sns r'4'(eueso r?ursrpu

-uelo rnlnnl nssaurrplrrnuuns uro11on1 uoqoQ

BoustuuPtuB[o eIIePuJou ISIIJIEI{ IPI UII:-]nnS

-rl1?rrl rueru n1e11odonIunI'urollrs uepJsEourE

urrllnsleqed glrs e['uooueutueruelo ueesrEJJr^

-rpd eueso Eurlperurou Itrtrlll elilEI urloqollV
'Elsrru eouorulr urluälrnl eurolrEs uäurelsol
rueslpo>ls1l'Etslelr{EI elsreudlrgs enddrnq
ueron,teel urel Je^elsnpo Blsrloqolp e[ p1

t \t66tla9
w) t1]lodnoF]o)rv

1gy1 Srnoqserls 'runrer snq
-rlelaudord äO'iltrCO sncrl8uy snaeurolorlu€g

Z,ü snutol'euqe1 er8
-olorled'runeqJrueru tunlsneC erluo3'snuqsn3ny

ISAJHYl

-r-ra>pe[>l ue [er1sa1 lrlrerrrso 1d1e1rse essel
'(epstong'f :tuort-

:gZt-ttt (t66I plestong'sl) ..urluo :ls

glru'euesrnleru ue,re11,{11enu ura..(q plrs urprd
BllBtullonq R1IIS 'ultrltuelE ueeli-o{ E1IS lnu
-on[ 1n11o uo EIIrs 'e1sl;s1{lseururgq eI g1ses1dl

-sg1ed uaeltq Rtpfd etld urlnl etrs ruEnlsrl?l

-erN'rsll:lplonlerssrurnl ollräru rolue olurueu

-eeddo r1o e>1oi'serru eue11r euonJ.. :prssrtunl
rle Rolreruuerrruel g,{11e1.{91'eetuonfiyoqolle

elulsrlle^Bl uerlo8uou roJsreur eslr edol 1n.r
-qn5 'rlse uelrsrtuelueslo urr11e11eI elsruonI
's1 'e1sr111edue1d uelnnur rlo rr?l urqrolpenlu
ulrsrllpueled rdprrl es un1 'uro11rs elsrruonf

le,trnslaqed e11'ud,{,tes urrleerlnou esueald

RglltBI urloqolle u:rrlo8uour upplp^nl ueBS

-srslntuouelEllEru uBpreH'ggzI-tgzl pu

-rson^ Inrqng 
p.t 

LVZI-1VZI Eurson^ aurdre.)

lp ueld rp'eylrouarl urrunrolere) ueer1ooquotr41

os{onl urueElrnns lE^rlsnllEru letuuIelol l
'Inrqng snuloqlrl[ el aurdle3 lp ur?ld Ip
ruup^orC le flenrueelsrsur?{ le^rlo er leelleur
-ITEISeV Ersrgrurursug'rloqo>11? r,(11esrs rlsas

-rllouuonl urqro['elsrorsE upelsrruc]oI ISlloI
-rel r?llortuonr{ lplrlal 1e[rpe4e61'e11a1ond
-olln ourupsoueeur ueuro pnlneleq ee[1rqn1

-1d 1e,,rro>1p lesrepddoorne plln^nl-gg6I
'(n1od eg 'TZ'r'I^'1 '19y1 snorl

-Huy sneeruotoLlUEg) ,.eura1on1 eldlrydru u11

-uruuelrd uee,l.'e1ER1 a1o pu.{11e1de>lurrep^

JS rJ'pssnJpntu tBl l?ssnppnl utun \ o1oI uee1a1

-r1.{ snntqol sepl sof.. :e1sd1rryaru uepnnlqol
pelsorol Eelsrntu ueelues ugq uaa11p[ uas

->1.ftsqd uetuollaslnerel uesreluur un^rs ua[

-ond r11 'euf uasraqndounel elsesuuqr oolel

'e1p({11.{p EgllrQ^Rrat'enleqe>1on.r EEtlgreq

'eltnolqor eI eol ee11duu,{s so.{ru eg 'e11da.,r,

-re1 e11d eelrd ef elsrurnnr eeJSr^qE^ gu.{11a1dg1

urelro rurr^ ESuEeInIu uoutsH 'ESSolpA esses

-r,trrlrsod Elqtr urlueelunlg^ Erurr^ (elsrslnns

t U66t)zq
w>il_trodnoHo>tv

-reurruo ueprorsy) utnJal snqul

ueesserpedoll.{sue essnlrsons uo

-elUSEI sncrlSuy sneetuolor{Ueg

-uerg'eelel1ro[-rr1 urlelnnu r:ed
-rn{ uelo 'eueeleddel euc1q,{ ur
-d1rgs uo e>llruorl ueuequrlps r

'elpferlselslBr{q.,{tu et -ugp,{s
elsrsreluodrurlor{oIIe elsnBSleI
pplfrs^e eluoloPI.lEtu uo essap,{e

'*npv op euequrrleg) teenprur
e[ uellaqeog e.I urel ursld nnr

-eg uee,{lseed urr;qne.r1'uJJsEr?(

-Jopoul r?suprlel urqru le,rrsrdos
-Eq PllEurEllo unnlnl ErlJeelrs ur

-oIsrlnr?u ElsEurEIO lnunlqedel ei

ug,tdq tn11o urlurufiua1rd uo es

'ErurrA enllauui)tIIrPl essuel uponl

ueeslolnlnddol unnllpreelrs R

-d1eed ueuarlurles ellotr^n1 plr
'(t tg-t I f 

-ut?PV 
'rf

.. .oITJlsrntU PsUPP\tBA nPUr nlr
-,L{qdp1 uooleltoqun el u<xrlonl r

-lrsrlertueqrnru ErurrA et elp,rdtqe
eE^e{E^ Pe{Eluy. :ualeraalrs (1
-sEIuPuPS eOUeS UEPPTOA ello 'UOO

-loll RI uopnnsrll?^rnl uosrplles

-1on1 el unnu r 
) lEl uPPIIPuiro^ pr?

-1ue,t e f e1s rns1on1ue,r,(q'e1sue,ru

e[ eleelee,r,. r1o ueefrs u:rs rurrl
'essueq ueb^relerlEUSro[qod e11red

-pund uä.uoxnv relle'EIIpruellnEr
uBIleq gglrd ouaqurrpg '(rs1e,rr

-r1o1srdo ursrrrr?d ue[nllrureur e11r

elleuurq RltE.r.{q ueep.(dur e[ u

-1rd ealol ueeJe^rel Bs^o urJnns ur

-nrrr,t onI leeIInsB le^rol]e 
uees^1rr

-o1o,{1eIr,rururr^ uaenlE uerrexnV
-n{ llueqrurps uoaIIE! nsueslnlr
-E]ilIrEI P1s^IelpIIBlr ElsrllooIrI

'(€tt'uepy
-eg) ,,"'e11o1 ue^elo ues unulrs unl
-JoxnY ruEssensE urluelrny 'PuEr

glrs urprd e[ elsrou ruessellnn]
'esueelqd Psseuopotrt eI esserlr

'ESSBllued'es-seuourer3 urn>l olut
-unr eI efoq"relrurr,t ereeur rdruarr

ffi



cundum Gulielmo Peraldo episcopo Lugdunensi,
ordinis praedicatofl.rm auctore. Lyon I5B5

Humbert de Romans OP, De eruditione praedi-
catorum. Teoksessa: Beati Humbefii de Romanis
Burgundi olim ordinis praedicatorum quinti gene-

ralis magistri. De eruditione religiosorum praedi-
catorum. Opera et studio Josephi Catalani. Roma
17.39

Jacopo da Cessole OP, Libellus de moribus ho-
minum et officiis nobiliomm super ludo scacho-

rum. Biblioteca Apostolica Vaticana MS. Vat. lat.
t042

John of Wales OFM, Communiloquium. Biblio-
teca Apostolica Vaticana MS. Urb. lat. 510

Nicolaus de Byard, Summa de abstinentia. Bi-
blioteca Apostolir:a Vaticana. MS. Ottob. lat. 57

Peregrinus de Oppeln OP, Sermones de tempore.
British Library. MS. Addit. 18340

KIRJALLISUUS
Bloomfield, Morton W.: The Seven Deadly Sins. An
Introduction to the History of a Religious Concept,
with Special Reference to Medieval English Liter-
ature. Michigan 1952

Boyle, Leonard E.: The Fourth Lateran Council
and Manuals of Popular Theology. Teoksessa: The
Popular Literature of Medieval England. Edited by

T. J. Hefferman. Knoxville 19BB

Le Goff, Jacques: M6tiers licites et m6tiers illici-
tes dans l'Occident m6di6val. Teoksessa: J. Le

Goff: Pour un autre Moyen Age. Ternps, travail et

culture en Occident: 18 essais. Paris 1977

Moulin, L6o.: La vie des 6tudiants au Moyen

Age. Paris 1991

Pseudo-Vincent de Beauvais, Speculum morale.
Graz 1964

Pyhä Raamattu. Vuosien 1933 (UT)ja 1938 (VT)
kirkolliskokouksien käytentoön ottamat suomen-

nokset. Pieksämäki I9BI
Salimbene de Adam OFM, Cronica. Nuova edi-

zione critica a cura di Giuseppe Scalia.2 vol. Scrit-
tori d'Iralia 232-233. Bari 1966

Servasanto da Faenza OFM, Liber exemplorum
naturalium contra curiosos. Biblioteca Apostolica
Vaticana. MS. Chigi. A.V. 155

Le Speculum laicorum. Edition d'une r:ollection
d'exempla, cornpos6e en Angleterre ä la fin du
XIIIe siöcle. Par J.Th. Welter. Paris 1914

La Tabula exemplorum secundum ordinem al-
phaheti. R.,'ueild'exempla compild en France ä la
lin du Xllle siäcle. Erlite par J. Th. Welter. Paris

t926.

Oligea P. Livario: Servasanto rla Faenza O.F.M. e

il suo "Liher tle virtutibus et vitiis". Teoksessa:

Miscellanea Francesco Ehrle. St:ritti di storia e

paleografia. Vol. I. Per la storia della teologia e

della filosofia. Studi e testi ll7. Roma 1924
Ruotsala. Antti: "De vita eterna et damnatione

perpetua nichil sciunt." Eurool4ralaisten ja rnon-

golien kohtaaminen 1245-I255. Yleisen historian
lisensiaatintutkirnus. Helsingin yliopisto 1994

Wenin. Christian: Saint Bonaventure et le travail
manuel. Teoksessa: Le travail au Moyen Age. Une

approche interdisciplinaire. Actes du c,olloque in-
ternational de l,ouvain-la-Neuve 21-23 nrai 1987.
Edit6r pu. Jacqueline Hamesse et Colette Mu-
raille-Samaran. Louvain-la-Neuve 1990.

ALKOHOTIPOL TI]KKA
62 llsg7l' l

LIIKENNEJUOPU
KEHITTYMINEN UU

Liikennejuopumus on Suomessa s

holin kaytttitin liittyvä ongelma.

tulee ilmi 20 000-30 000 tapaustr

koholimääritykset suorittaa Kans

laitoksen verenalkoholilaboratoric

ranomaisten pyynnöstä. Määritys I

erittäin tarkka ja siinä asianomais

turva on hyvä: enintään yksi miljr
mahdollisesti saada hieman liian k
renalkoholiarvon kemiallisessa mi

sä. Viime aikoina on kuitenkin kr

että aikaisemmin on ongelmallinr

aika, joka ehtii kulua liikenneta
kiinnioton ja verinäytteen oton väli

on turvauduttu usein menetelm

määrätyin lrriteerein ja määrätt

käyttäen on iaskettu veren alkohc

taannehtivasti. YIeensä kiinniotosl

teen ottoon kuluu noin puolesta tl
riin tuntiin. Aivan oman kategorit

uksineen muodoslitvat ne laPau

koskevat ns. .jälkinauttimista.
Oikeusturvaa ajatellen on tärk

noida kaikki ne tekijat, jotka mt

vääristävät takaisinlaskenta-arv

aina varmistettava, onko juomisen

sesta kulunut riittavästi aikaa, jott

imeytymis- ja jakautumisvaiheide

olettaa tapahtuneen. Häviamis

myöskään saisi alittaa takaisinl
käytettya arvoa. Takaisinlaskenna
ja virheellisyyksia seka jalkinautti

tyviä ongelmia olen kuvaillut Al

tiikka-lehden numeroissa 21 1995

Julkisessa keskuste]ussa on a
märtää, että takaisinlaskentamen,
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