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sodan yhteydessä loppuun tai ne joutuivat
muulla tavoin tuhon omiksi. Kulutus on saat-
tanut olla huomattavan paljon suure'mpaa
kuin tavallisesti. Olihan valtavia miesmääriä
poissa normaalin elämän piiristä, ja vaikka
käytiinkin sotaa, jäi silti vielä runsaasti ai-
kaa ja tilaisuutta rypäleen mehun ja 'ohran
jWän' nauttimiseen.

Sodan synnyttämät tunnelmat ovat kaik-
kina aikoina aiheuttaneet sielullisia jänni-
tystiloja, joiden pu'rkaminen alkoholin avul-
la on hyvin laajoille ihmisryhmille suoras-
taan välttämättömyys. Eri§isesti ne, jotka
rauhanaikaisessa elämässään ovat siihen
tottuneet, ovat sota-aikana tavallista suu-
remmassa määrin alkoholin tarpeessa. Ul-
koilmaelämä, jännitys ja valvominen vaati-
vat vastapainoa. Niinpä itse valkoisten yli-
päälliköllä kenraali Mannerheimillakin saat-
toi olla taskumatti mukanaan. Ja sen sisältö
saattoi tuntua mukavalta sellaisestakin, jo-
ka muuten oli kiihkeä raittiusmies. Näin ta-
pahtui mm. Haapamäen asemalla toukokuun
3. päivän aamuna, jolloin Mannerheim sekä
Vaasan senaatin jäsenet Svinhufuudin joh-
dolla olivat kokoontuneet sinne neuvottele-
maan. Kaikilla oli takanaan pitkä yömatka,

"Meill'viini, laulu, naiset, ain rakkahia on,

Lutherus myöskin myönsi tään jalon uskon-
non", lauletaan Sam Sihvon tunnetussa lau-
lunäytelmässä Jääkärin morsian. - Puuttu-
matta tämän säeparin teologiseen oikeaop-
pisuuteen on joka tapauksessa todettava,
että poikkeukselliset ajat luovat poikkeuk-
sellisia tapoja tai ainakin tekevät inhimilli-
sesti ymmärrettäväksi paljon sellaista, mikä
muissa olosuhteissa olisi julkisen moraalin
kannalta ärsyttävää.

Kuinka paljon suurempaa kuin normaali-
vuosina alkoholinkulutus sotavuonna 1918
mahtoi olla, lienee tuskin määriteltävissä;
Ainakin se vaatisi melkoisia tutkimuksia,
sillä vaikkakin maassa laillisesti valmistet-
tujen ja maahan tuotujen alkoholijuomien
määrä voitaisiinkin suurin piirtein todeta, oli
runsaasti myös salapolttoa. Niin ikään muo-
dostaa juuri alkoholin kulutusta ajatellen
ongelman se, miten paljon ehkä aikaisem-
pina vuosina valmistetusta ja tuodusta alko-
holista kulutettiin tänä vuonna ja nimen-
omaan sota-aikan'a. Mutta vaikka laskelmia
on paha ryhtyä tekemään, on hajatiedoista
päätellen selvää, että monia liikkeiden ja
yksityishenkilöidenkin varastoja kulutettiin
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oli sekä kylmä että nälkä. Neuvottelupöy-
dälle katettiin, mitä saatavissa oli, ja yli-
päällikkökin asetti taskumattinsa pöydälle.
Kenraali pani vahingoniloisena merkille,
että myös Svinhufvud nautti sen sisällöstä,
vaikka hän muussa yhteydessä oli arvos-
tellut kielteisesti päämajan alkoholitapoja.
Missä määrin tämä Svinhufuudin esittämä
arvostelu oli oikeutettua, on taas vaikeasti
arvioitavissa. Katsantokantojen erot alkoho-
Iikysymyksissä ovat tunnetusti suuret ja hu-
hupuheet useinkin liioittelevia.

Jos kerran alkoholia käytettiin virkistymi-
sen ja rentoutumisen merkeissä itse pää-
majassa, ei ole ihmettelemistä siinä, että
sitä käytettiin muissakin valkoisten esikun-
nissa ja upseeriston piirissä yleensäkin.
Onhan toki muistettava, että alkoholinkäyt-
töön nähden ei vielä kieltolaki ollut luomas-
sa moraalisia varjostumia. Kun sitä paitsi
alkoholin jakelu oli alkeellisemmalla kannal-
la kuin nykyisin, oli kai siitäkin syystä luon-
nollista, että useimmissa varakkaissa ko-
deissa oli alkoholijuomia varastoituna. Hyvä
viinikellari esim. ei liene ollut aivan harvi-
nainen ilmiö meilläkään. Pienenä viitteenä
tähän suuntaan on esim. tieto, että punai-
set sodan alussa takavarikoivat Nokian teh-
taan isännöitsijältä luutnantti Fogelholmilta
ruokatarpeiden ohella 220 pulloa viinejä.
Tällaiset säätyläiskotien alkoholiva,rastot -milloin ne olivat säästyneet punaisilta -olivat useinkin valkoisten esikuntien ja up-
seerien virkistyksenä. Niinpä ruotsinmaalai-
nen eversti Hj. Hjalmarsson, joka näyttää
olleen hyvän ruokapöydän ystävä ja jota
ruotsalaisena näyttää kohdellun erittäin vie-
raanvaralsesti, kertoo useassa kohdin muis-
telmiaan tällaisista seikoista. Hänen ensi
vaikutelmiaan Torniossa, jonne hän tuli hel-
mikuun puolivälissä, oli pankinjohtaja J.

Kar'lstedtin tarjoama herkullinen päivällinen.
"Siinä oli runsaasti sekä kuivaa että kos-
icaa ia verrattomalla rakastettavuudella
rneitä kohdeltiin." Kuvatessaan päivällistä
ruotsalaisten vapaaehtoisten omassa ar-

meijanesikunnassa sen ollessa Lempääläs-
sä l-ljalmarsson kirjoittaa: "Aterialla oli voi-
leipäpöytä ja kunnollinen 'kokonainen' ja
'puolikas', milloin tavaraa saatiin, jota ei
suinkaan ollut aina, sekä kaksi ruokalajia: li-
haa tai kalaa sekä soppaa tai marjapuuroa.
Liharuokana oli usein lammasta eri muo-
doissa ja kalaksi saatiin tähän aikaan oival-
lista kirsihaukea. Juomana oli tavallisesti
olutta, mutta usein myös lasi luutnantti Gyl-
lenbergin hyvästä viinikellarista saatua bor-
deaux'laista. Päivällisen jälkeen tarjottiin
hyvää kahvia - ei milloinkaan korviketta

- 
ja joskus lasi ns. apteekkikonjakkia."

Erittäin siunauksellista osaa näytteli alko-
holi haavoittuneiden hoidossa niin punaisel-
la kuin valkoisellakin puolella. Kipujen lie-
vittäjänä se vaikeissa haavoittumistapauk-
sissa oli usein ainoa käytettävissä oleva.
Valkoisen armeijan n. 30 ambulanssia yhtä
hyvin kuin punaisten ensiavun sairastuvat
tarvitsivat näitä aineita suuresti. Usein niis-
tä näyttää olleen puutettakin, ainakin sel-
laisesta kallisarvoisesta juomasta kuin kon-
jakista. Realistiseen totuuteen tässä asias-
sa sisältynee se, että erityisesti kaikki maas-
sa oleva konjakki oli kiihkeän 'taistelun'
kohteena ja että kaikki koettivat varata sitä
omaan käyttöönsä. Tässä kilpailussa sai-
raanhoito oli helposti vetävä lyhyemmän
korren, ellei sen puolesta tarmokkaasti toi-
mittu. Kaikesta huolimatta sitä sentään
näyttää liienneen jopa rivimiehille asti sai-
raaloissa. Siten koululainen Viktor Siro, jo-
ka oli haavoittunut Ahvolan taisteluissa, sai
sidontapaikalta taemmas vietäessä kyyti-
mieheltä aina silloin tällöin naukkuja. Ai-
neesta hän ei ollut varma; väkevää se joka
tapauksessa oli, todennäköisesti konjakkia.
Suuren verenhukan aiheuttamaa viluttamis-
ta vastaan se tuntui tehokkaalta. Suoranai-
sena laupeuden välikappaleena oli alkoholi
myös nuoren, erittäin urhoollisesti taistel-
leen kuularuiskujoukkueenjohtajan Jaska
Kiljusen viimeisinä hetkinä. Hänet oli tuotu
Antrean sotilassairaalaan kunnossa, jossa



mitään ei ollut enää tehtävissä. Tätä ei nuo-
relle soturille kuitenkaan hennottu sanoa.
Yötä kohti hänen tuskansa yltyivät, ja hän
pyysi saada konjakkia. Viktor Siro kertoo:
"Menin välittämään Jaskan pyynnön ylihoi-
tajattaren luokse ja samalla selostin, että
potilas alkoi jo jäykistyä ja lähestyä lop-
puaan. Tuo kultainen ylihoitajatar neiti Hei-
kinheimo sanoi, ettemme voineet evätä mie-
hen viimeistä toivomusta, ehkä konjakki
lämmittäisikin häntä vähän. Jaska oli iloinen
saadessaan toivomaansa lääkettä, jota tuo
uskovainen hoitajatar ei olisi monellekaan
luvannut, ja siinä touhussa Jaska unohti
pyydellä Ieikkausta. Hiljaa ja rauhallisesti
hän keskiyöllä nukkui ikiuneensa."

Edellä olevasta sitaatista toisaalta ilme-
nee, että alkoholinkäyttöä lääkeaineenakin
saatettiin myös vastustaa. Tässä tapaukses-
sa viitataan lähinnä uskonnollisuuden asuun
puettuun kielteiseen motivaatioon. On kui-
tenkin mahdollista, että kertoja, joka on luo-
nut käsityksensä,rivimiehen näkökulmasta,
on tässä ainakin osittain erehtynyt. Nimen-
omaan Karjalan armeijakunnan piirissä syn-
tyi alkoholinkäytöstä lääkkeenä rintama-
ambulansseissa selvä skisma armeijakun-
nan ylilääkärin tohtori Winterin ja ambu-
lanssilääkärien välillä. Ylilääkäri oli näet
kerrassaan kieltänyt jakamasta sotilaille al-
koholipitoisia juomia lääkkeeksi esim. pa-

leltumisissa ja muissakin vakavissa tapauk-
sissa. Näin ollen voidaan mainitun ylihoi-
tajatar Heikinheimon säästeliäs suhtautu-
minen konjakin jakamiseen osaksi johtaa
myös tästä ylilääkärin kannasta, joka näyt-
tää olleen niin jyrkkä, että juuri Antrean
sairaalassa toiminut tri M. A. Alopaeus luo-
pui sen takia tehtävistään. Minkälaisiin syi-
hin ylilääkäri Winter puolestaan tukeutui,
on allekirjoittaneelle tuntematonta. Joka ta-
pauksessa on luultavaa, että Winter tässä
suhteessa edustaa poikkeusta ja että lää-
kintähenkilöstön enemmistö ajatteli toisin.
Samoin Karjalan rintaman päällikkö Aarne
Sihvo paheksul Winterin kantaa ja pyysi
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päämajan etappipäälliköltä, että hänet vel-
voitettaisiin jakamaan kenttäsairaaloihin
tarkoitusta vastaava määrä miehistölle jaet-

tavaksi. Sihvo ei kuitenkaan muistelmis-
saan suoranaisesti mainitse, miten etappi-
päällikkö Rudolf Walden asiassa menetteli,
mutta niistä ilmenee, että Winter on saanut
pitää päänsä. Etappipäällikköhän ei itse-
kään ollut alkoholin ystävä. Kerrotaan, että
Walden ei koko sodan aikana käyttänyt yh-
tään alkoholia ja että hän ilmeisesti juuri
alkoholikysymyksen takia jäi pois mm. eräil-
tä päämajan upseeripäivällisiltä, jotka pi-
dettiin Mannerheimin poissa ollessa Tampe-
reen operaatioiden aikana.

Mainittu tri Alopaeuksen ero tapahtui
muuten kuuluisan Raudun taistelun jälkeen
huhtikuun alussa. Valkoiset olivat joutuneet
ponnistamaan kaikkensa ja kärsineet myös
melkoisia tappioita. Erityisesti tri Alopaeus
olisi tahtonut 100 litraa konjakkia tai rom-
mia Raudun taistelijoille jaettavaksi. Tällai-
nen pyyntö lähetettiin Antreaan Sihvon pää-
majaan, jonka hallussa oli Käkisalmen
Monopoli-yhtiön koko väkijuomavarasto si-
netöidyssä rautatievaunussa. Mutta osoit-
tautuu, ettei Sihvokaan ilmeisesti uskalta-
nut toimia jyrkän ylilääkärin tahdon vastai-
sesti. Hän näet väittää, ettei muka muista,
miten hän on tähän pyyntöön suhtautunut,
mutta "arvelen siihen menneen kielteisen
vastauksen, sillä tohtori Winter ei ollut
muuttanut määräyksiään".

Se tosiasia, että itse Karjalan rintaman
ylipäällikkökin joutui ikäänkuin arastele-
maan alkoholinkäyttöä koskevissa mielipi-
teissään ja toimimaan siis vastoin vakau-
mustaan, lienee melkoiselta osalta johtunut
siitä, että alkoholinkäyttöön on liittynyt
myös sen väärinkäyttöä. Rintaman ylimmän
päällikön asema kävi helposti araksi, jos
tällaisista ilmiöistä jouduttiin huomautta-
maan. Tietenkään alkoholin väärinkäyttö ei
ollut probleema yksistään Karjalan rinta-
malla, vaan kaikkialla. Sitä todistaa mm.

etappipäällikkö Waldenin kiertokirje maa-
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liskuun 23. pnä kaikille piiripäälliköille ja
sotatoimiin osaaottavien joukkojen päälli-
köille. Siinä kehotetaan asianomaisia, niin
pian kuin aihetta on, kieltämään väkijuomien
anniskelu ja nauttiminen kahviloissa ja ra-
vintoloissa. Tämä kehotus aiheutuu kierto-
ki,rjeen mukaan siitä, että "alkoholipitoisten
juomain käytöstä on aiheutunut yleistä jär-
jestystä häiritseviä tilaisuuksia eri puolilla
maata". llmiöllä oli siis laajempaa taustaa.
Voikin lisäksi todeta mm. sen, että useat
Suomen silloiset naisjärjestöt ovat sodan
aikana lähettäneet kenraali Mannerheimille
kirjelmiä, joissa viitataan paheksuvassa sä-
vyssä tanssiaisiin, joita rintamalle lähtijöil-
le tavallisesti järjestetään kotipaikkakunnal-
la. Niissä myös alkoholin väärinkäyttö oli
tavallista.

Mutta joskin tällaiset ilmiöt ovat yleisiä
koko maassa, on silti pakko vielä viivähtää
hetki Karjalan rintamanosalla, josta tästä
asiasta on jäänyt tietoja. Oliko alkoholin
(väärin)käyttö Karjalan rintamanosalla suu-
rempaa kuin muualla, jääköön arvioimatta.
Joka tapauksessa on alkoholilla täällä aina-
kin pari kertaa ollut osuutta myös sodan-
käynnin kannalta vaarallisiin tapauksiin. Niin
ikään kerrotaan, että myös Varkauden val-
loituksen yhteydessä olisi eräitä laiminlyön-
tejä sotaliikkeiden suorittamisessa pantava
alkoholin tiliin. Toinen näistä Karjalan rinta-
rnalla sattuneista tapauksista oli sen luon-
teinen, että Aarne Sihvon oli sen johdosta
erotettava upseeri rykmentin päällikkyydes-
tä, kun asianomainen oli adjutanttinsa kans-
sa ryypiskellyt tärkeän taistelun aikana. Lo-
puksi olivat molemmat nukahtaneet, jolloin
taistelijat olivat jääneet vaille johtoa. Erotta-
miseen liittyi myös muita seikkoja. Asian-
omaista päällikköä ja hänen adjutanttiaan
syytettiin myös aiheettomasta vankien arke-
buseerauksesta ja näiden väkivaltaisesta
kuulustelemisesta ym. Näissäkin yhteyksis-
sä ilmenee asiaan vaikuttavaa alkoholin-
käyttöä. Tapaus sai niin raskauttavan luon-
teen, että Mannerheim määräsi pormestari

Gustaf Aminoffin, josta sittemmin tuli pää-
majan tutkintoasiain päällikkö, kuulustele-
maan asianomaisia.

Aivan ilmeistä on, että alkoholinkäyttö
lisääntyi valkoisten keskuudessa sodan al-
kaessa selvästi kääntyä voitoksi. Eräs
sangen puolueeton huomioitsija kirjoittaa:
"Sodan ja taistelujen aikana, Iomilla olles-
saan, rintamamiehet käyttäytyvät usein huo-
nosti ja sopimattomasti. Varsinkin kohtuu-
ton väkijuomien käyttö on yleistä. Siviili-
ihminen tai moralisti tuomitsee heitä siitä
ankarasti. Mutta koettuaan sodan vaivat ja
taistelujen järkytykset on ihmisen pakko
rentoutua. Totuuden nimessä on kuitenkin
sanottava, että väkevien käyttö Helsingis-
sä ja muukin poikkeuksellinen meno sota-
väen ja varsinkin upseerien keskuudessa
oli keväällä 1918 liian railakasta." Luonnol-
lisesti riehaantumista ilmeni välittömästi
suu,rten valloitusten yhteydessä samoinkuin
niitä seuranneiden juhlien aikana. Kaikkein
huomattavimpia tässä mielessä lienevät ol-
leet Tampereen ja erityisesti Viipurin val-
taukset. Kummastakin kaupungista löytyi il-
meisesti runsaasti alkoholijuomia, jotka ei-
vät olleet joutuneet punaisten käsiin tai joi-
den käytön punaiset olivat ehkäisseet. Niin-
pä tiedetään Tampereelta löydetyn 15000
puolikaspulloa hyvää ruotsalaista punssia,
jonka jakelu näyttää olleen ainakin aluksi
sangen vapaata. Tietoa ei ole mistä tämä
punssi oli peräisin. Suuresta määrästä pää-
tellen se varmaankin on kuulunut anniske-
luyhtiolle, jonka suuri väkijuomavarasto oli
Commersin talon makasiineissa. Varasto oli
tietysti joutunut punaisten haltuun, jotka 

-tietäen hyvin, miten heikko kohta alkoholi
heidän joukoilleen oli - epäilemättä täysin
vakavasti estivät sen käytön. Tosin kyllä
mainitaan, että Tampereellakin punaisten
esikunnissa melko usein oltiin juovuksissa,
mutta tämän ei tarvitse merkitä suuren va-
raston loppuunkulumista. Joka tapauksessa
oli Tampereella al,koholivarastoja punais-
ten jäljiltä säilynyt, ja niitä myös käytettiin.



Myös Viipurissa on alkoholia ollut pu-
naisten jäljiltäkin runsaasti olemassa. Sitä
oli mm. Punaisenlähteentorin apteekissa.
Tehtailija Buttenhoff oli niin ikään lahjoitta-
nut sitä runsaasti valtausjoukkojen juhliin.
Kysyä myös voisi, oliko mahdollisesti aikai-
semmin mainittu Käkisalmen Monopoli-yh-
tiön varastokin kulkeutunut etenemisen ai-
kana Viipuriin. Ei voida sen vuoksi epäillä
n i itä henki löitä, jotka väittävät val loitusjouk-
kojen ja upseeriston esiintyneen valtauksen
yhteydessä ja sen jälkeen juopu'neina; täl-
lainen havainto ei tietenkään voi olla kaik-
kia tarkoittava, mutta joka tapauksessa juo-
pumusta on ilmennyt silmiinpistävässä mää-
rin. Ehdoton huipentuma oli kuitenkin juhla-
yö Viipurin seurahuoneella, jonka moninai-
siin vaiheisiin sisältyy myös säveltäjä Toi-
vo Kuulan ampuminen. Sen yhteydessä syn-
tyneet kuulustelut ja tutkimukset ovat tallet-
taneet jälkimaailmalle tavallista tarkemmin
myös alkoholin - tässä tapauksessa 'ku-
ningas alkoholin' - hallitsijanvaltikan. piir-
toja.

Viipurin seurahuoneella tapahtuneeseen
juhlintaan vaikutti varmasti osaltaan sen
sattuminen vapuksi. Nimenomaan upsee-
reille ja varsinkin jääkäriupseereille, joista
huomattavin osa oli ylioppilaita ja opiskeli-
joita, vappu merkitsi perinteellistä juhlaa,
jonka yhteydessä ei juuri arvosteltu kenen-
kään alkoholinkäyttöä. Totuus on, että mo-
nissa ylioppilaspiireissä vanhastaan nautit-
tiin vappujuhlissa ylenmäärin alkoholijuo-
mia. Näin Viipurissa sodan voittojuhla ja

vanha perinteellinen vappu pääsivät sulau-
tumaan yhteen, mikä yhä enemmän nostatti
riehakkaan raisua tunnelmaa, jossa kuiten-
kin oli vaa,rallisia sodan luomien jylhempien
tunnelmien pohjavirtoja. Sen vuoksi ei täs-
tä juhlayöstä tullut yksistään riehakasta ja
riemukasta, vaan yleiseen meluamiseen ja
laulamiseen, pöydillä hyppimiseen ja niiden
kaatamiseen liittyi myös riitaa, pienehköjä
tappeluita ja ennen kaikkea Toivo Kuulan
traaginen kohtalo. Varmaankin jäi monien
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mukana olleiden mieleen alitajuinen tunne
siitä, että tällä linjalla oli menty niin pitkälle
kuin suinkin on mahdollista.

Voi sanoa, että erityisesti Viipurin val-
tauksen yhteydessä tapahtunut juhlinta
melkoisessa määrin oli voitettujen puolella
synnyttämässä sitä myyttiä, että ns. valkoi-
seen terroriin, joka Viipurinkin valtauksen
yhteydessä oli huomattavaa, liittyi alkoholi
eräänä osatekijänä. Yleisesti ottaen tämä
myytti valitettavasti oli osaltaan oikeassa.
Aivan ilmeisesti on koko maassa tapahtu-
neeseen voitettujen oikeudenvastaiseen
kohteluun sangen lukuisissa tapauksissa al-
koholi ollut osatekijänä - lähinnä jonkin-
laista suoraviivaista estottomuutta aiheut-
tavana. Siitä on sangen paljon yksittäisiä
esimerkkejä. Mutta tietenkin tämä asialli-
nen totuus pyrki punaisen puolen ns. luok-
kasotaki,rjallisuudessa saamaan sangen räi-
keän ja siten vääristyneen hahmon. Tähän
Viipurin tapaukset ovat antaneet oman pa-

noksensa. Luokkasotakirjallisuuden hellimä
tarina humalaisesta valkoisesta upseerista,
joka tuo samassa tilassa olevan 'naisen-

sakin' työläisten teurastusta katsomaan, on

Juuri täällä päin syn§nyt.

On aihetta olettaa, että kiihtynyttä alko-
holinkäyttöä maassa on jatkunut pitem-
päänkin. Tilanteeseen löi varmasti leimansa
jo s€, että kieltolaki oli tulossa auto-
maattisesti voimaan 1. 6. 1919. Tälle raittius-
väen jo kauan ajamalle hankkeelle oli Ve-
näjän maaliskuunvallankumouksen kautta
avautunut jälleen uusia mahdollisuuksia, ja
kuten tunnettua se saatiinkin nyt vihdoin
läpi valtiopäivillä, joilla sosiaalidemokraa-
teilla oli enemmistö. Venäjän väliaikainen
hallitus vahvisti sen 29. 5. 1917. lnnokas
raittiusmies Uunio Saalas kertoo kuitenkin
heti lain säätämisen jälkeen eräässä pu-
heessaan kehottaneensa raittiusväkeä ole-
maan varuillaan. "Varmaan tulee näet esiin-
tymään niin pääkaupungin saleissa kuin
korpien pimennoissa sellaisia voimia, jotka
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tekevät kaikkensa saattaakseen lain mität-
tömäksi." On tässä yhteydessä aihetta to-
deta, että noita mu,rtavia voimia olivat var-
masti myös sotavuoden 1918 synnyttämät
traditiot alkoholinkäytön suhteen. Ja niitä
kuten sotatapahtumiakin jatkui pienemmäs-
sä mittakaavassa. Ainakin retki Viroon on

osittain elvyttänyt kevään 1918 traditioita.
Pienen välähdyksen tähän menneiden elä-
mäntuntojen maailmaan antaa esim. kirjai-
lija Kyösti Wilkunan kirje tammikuulta '19,l9.

Hän kertoo, miten hän käydessään Helsin-
gissä kuuli tutun äänen Aleksilla huutavan
"Terve Festus" (Festus oli Wilkunan nimi-
merkki). Kadun yli häntä kohti tuli tuttu
pankkiherra "päässään korkea rintamalak-
ki, jalassa mustat nahkahousut ja vyöllä
roikkumassa pitkä Lapin puukko". Wilku-
nan kauhistukseksi hän kovalla äänellä ju-
listi: "Minä olen nämä viime päivät juonut
pontikkaa niin saatanastil" Edelleen mies
kertoi olevansa lähdössä Viroon joukkue-
päällikkönä Kalmin joukoissa. llmeisesti
juuri sotaanlähtötunnelmat siis olivat lisän-
neet alkoholinkäyttöä. Mies kehui, että hä-
nellä oli Somerolla vakinainen pontikkateh-
das, jonka hoitajalle hän maksoi 100 mk
kuussa. Viime viikolla oli tullut sieltä taas '10

litran lähetys, joka oli kuitenkin mennyt yh-
dessä humauksessa.

Pohjan Poikien retki Viroon sinänsä on
sankaritaru, joka kertoo uhrautuvasta aat-
teellisuudesta, kärsimyksistä ja sotilaskun-
nosta. Mutta kieltämättä tälläkin retkellä
luonto vaati osansa. Matkalla löytyi viina-
trokareita ja bolöevikkikomissaarien samp-
panjavarastoja, jotka hyvin tekivät kaup-
pansa. Huonosti toimiva huolto lisäsi sekin
rentoutumisen tarvetta. Mutta yleensä otet-
tiin taistelut taisteluina ja juhlat juhlina. Juh-
limisen huipentumaksi muodostui Marien-
burgin valloitusta seu,rannut rentoutuminen.
Paikkakuntalaisille jäi kertoilemista mm. sii-
tä, että joku hurjapää kerran ratsasti he-
vosella kapeita kiertoportaita myöten ylös
juhlahuoneistoon, josta hevonen sitten täy-

tyi sidotuin silmin puolittain kantaa takaisin
maan pinnalle.

Alkoholikysymys punaisten puolella oli
osittain samanlainen kuin valkoisten leiris-
sä, osittain myös erilainen. Nimenomaan
sodan aikana esiintyneeseen punaiseen ter-
roriin on alkoholijuomilla ollut osuutta sa-
maan tapaan kuin vastaavasti valkoisten
puolella. Näin ehkä eniten ns. loppuka-
tastrofin yhteydessä. Viipurin lääninvanki-
lan tunnettua joukkomurhaa voi osittain
luonnehtia myös juopotteluretkeksi. Sääks-
mäen Metsäkansan mu,rheellisissa loppu-
tapauksissa näyttelee merkittävää osaa al-
koholijuomia nauttinut esikunta. Kuvitella
sopii, että useammin kuin varsinaisesti tie-
detäänkään alkoholi on ollut epätoivoisten
tekojen myötäinnoittajana.

Toisaalta kuitenkin voitaneen pitää to-
dennäköisenä, että punaisten taholla kiin-
nitettiin alkoholijuomien käytön ehkäisemi-
seen enemmänkin huomiota kuin valkoisel-
la puolella. Tämän ei voi katsoa yksistään
johtuneen siitä, että raittiusasian ajaminen
oli vanhastaan ollut hyvin keskeinen asia
työväen I i i kkeessä. Jokaisel le vastuuntu ntoi-
selle kapinan johtomiehelle täytyi olla sel-
vää, että alkoholi helposti muodostuisi koh-
talokkaaksi koko sodankäynnille sellaises-
sa auktoritatiivista johtoa vailla olevassa
yhtymässä kuin punakaarti oli. Alkoholiky-
symys oli yleensä suuri ongelma työväen-
liikkeessä. Hyvin monien sen vanhojen joh-
tomiestenkin oli henkilökohtaisesti ollut
sangen vaikea taistella alkoholinkäytön
houkutuksia vastaan. Sotavuodet ja erityi-
sesti vallankumousvuosi '1917 olivat köyhä-
listönkin keskuudessa lisänneet alkoholin-
käyttöä. Huliganismi ja sakilaistuminen oli-
vat ilmiöitä, joita työväenlehdistökin seura-
si huolestuneena. Niinpä Työmiehessä kir-
joitetaan 16. 3. 1917: "Sakilaisuuden leviä-
misestä maaseudulla tulee tietoja eri puo-
lilta maata -- Keskuudessaan harjoit-
tavat sakilaiset korttipeliä, väkijuomien -nykyään korpiviinan - ryyppäämistä ja



kauppaa, tupakan polttoa ja nuuskaamista.
Samassa seurassa kehitetään likasia aja-
tuksia ja kamalia suunnitelmia, kiroillaan ja
puhutaan rivoja. Sakissa kehittyvät työläis-
nuoret oi,kein jätkäntyypeiksi, jotka tunne-
taan inhottavan näkörsestä ulkomuodosta
ja käytöksestä." Myöhemmin kesällä ja
syksyllä, jolloin sisäinen levottomuus, elin-
tarvikepula, työttömyys ja järjestysvallan
heikkous lisääntyivät jatkuvasti ja kansa-
laisryhmien välit kiristyivät, nähtiin porva-
rillisella puolella tällainen huligaani hyvin
mielellään suorastaan vallankumouksen
symbolina. Samalla luonnollisesti pantiin
merkille kurin höltyminen venäläisten soti-
laiden keskuudessa, mikä sekin eräiltä osin
ilmeni alkoholinkäytön lisääntymisenä.

Sodan alussa punaisten ylipäällikkö Eero
Haapalainen, jonka asema myöhemmin kävi
kestämättömäksi juuri liiallisen alkoholin-
käytön vuoksi, antoi ankaran varoituksen
väkivaltaisuuksien ja alkoholin väärinkäy-
tön varalta. Tällaisen julistuksen vaikutus
tuskin kuitenkaan saattoi olla ratkaiseva.
Tärkeämpää oli, että punakaartit myös
ajoissa takavarikoivat suuret väkijuomava-
rastot ja kielsivät apteekkareita myymästä
alkoholia ilman lupaa. Näyttääkin ilmeisel-
tä, että punakaartienkin puolella ainakin
miehistöt joutuivat taistelukautena pakosta
olemaan verrattain raittiita, mistä myös
ajoittain sangen sitkeä puolustushenki on
ehkä osaltaan todistamassa. Esikuntapor-
taissa on alkoholijuomia selvästikin käytet-
ty enemmän. Joutsenon rintamalla päällik-
könä toiminut Jalmari Parikka tosin antaa
esikunnistakin tässä suhteessa kiittävän
lausunnon, mutta se voi olla kaunisteltu
tai ei ainakaan ole yleistettävissä. Jalmari
Parikka kirjoittaa:

Alkoholinkäyttö oli rintamalla olematon. Sitä tapaa
noudatettiin järkkymättömänä lakina. El myöskään rin-
taman takana lomalla käydessään kukaan tainnut naut-
tia väkeviä. Niinpä eslmerkiksl Joutsenon päällikkö
Ripatti, Joka oli kuulemanl mukaan ollut hyvln taipu-
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vainen väkijuomiln koko ikänsä, oli koko sodan aJan

aivan ehdottomasti raitis.
Tästä päihdyttävien juomien käytöstä ei kyllä kos-

kaan ollut annettu mitään määräystä, mutta 8itä nou-

dattivat kaikki aivan kuin yhteisestä sopimuksesta.
Kun ei esikunnissa Karjalan rintamilla kellään ollut
vlinapulloa edesgään, ei se antanut rintamamiehille-
kään aihetta valitukeiin.

Moraaliselta kannalta katsoen ne Joukot, Jotka oli-
vat rintamalle lähteneet sodan alusea ja olivat siellä
olleet koko ajan, olivat korkealla tasolla niin alko-
holiin kuin sukupuoliasioihinkin nähden.

Kuten sanottu, Parikan lausuntoa ei voi
yleistää. Lukuisat esimerkit samoin kuin
yleinen todennäköisyyskin puhuvat siihen
suuntaan, ettei punarsella puolella taistel-
lut näissä asioissa kovin paljon eronnut
valkoisesta veljestään. Näin siis molemmil-
la puolilla oli erilaatuisia alkoholinkäyttäjiä,
kohtuuden miehistä vastuuttomiin ryyppää-
jiin saakka, sekä myös käytännöllisistä tai
aatteellisista syistä raittiita. Mitään tap-
pioon ratkaisevasti vaikuttavaa osuutta al-
koholilla punaisten puolella ei voida katsoa
olleen.

Vallankumouksen johdon etuihin ei kuu-
lunut yksistään alkoholivarastojen takavari-
koiminen vaan myös salapolton ehkäisemi-
nen. Mainittu'elinkeinohan' luonnollisesti
samalla vähensi käytettävissä olevia elin-
tarvikkeita. Sen vuoksi punaisten perusta-
mat vallankumousoikeudet usein nostivat
syytteitä salapoltosta ja langettivat siitä sak-
koja. Kaikkein eniten syytettiin vallanku-
mousoikeuksissa tästä rikkeestä Turun ja
Porin läänissä, jossa - käytettävissä ole-
vien tietojen mukaan - ainakin 57 henkeä
on syytetty viinanpoltosta. Hämeen läänissä
viinanpolttojuttujen määrä on 23. Uuden-
maan ja Viipurin lääneissä niitä on vähän.
Itse asiassa on luultavaa, että riippui mitä
suurimmassa määrin vallankumousoikeuk-
sien henkilökoostumuksesta, tahtoivatko ne
puuttua epäkohtaan, jota kaikki varmaan-
kaan eivät minään epäkohtana pitäneet-
kään. Niin ikään vaikutti asiaan varmasti
se, oliko polttaja vallankumouksen kannat-
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taja vai vastustaja; todettakoon kuitenkin,
ettei tämäkään näkökohta yksin päässyt
määräämään. loka tapauksessa salapoltto-
jutuissa ilmenee selvää keskittymistä tie-
tyille paikkakunnille. Siten Viipurin läänin

Sippolassa vallankumousoikeus ehti käsitel-
lä kaikkiaan 9 asiaa, joista peräti 8 koski
salapolttoa. Vallankumousoikeus on siten
tällä paikkakunnalla varmaankin tahtonut
toimeenpanna merkittävän yhteiskuntamo-
raalin puhdistamisen. Turun ja Porin läänin
korkea luku salapolttolutuissa johtuu rat-
kaisevasti Liedon pitäjästä, jossa vallanku-
mousoikeus on käsitellyt peräti 17 tällaista
tapausta. Kun vallankumousoikeus tässäkin
pitäjässä on käsitellyt kaikkiaan vain 23
juttua, on täälläkin tapahtunut selvä 'puh-

distus'.
Yrityksistään huolimatta punaiset eivät

luonnollisestikaan voineet estää alkoholin-
käyttöä valta-alueellaan, johon kaikki suu-
rimmat kaupungitkin kuuluivat. Järjestysval:
taa oli vähän, lornalaisia tuli rintamilta, ja
kaikenlaiset'kotirintaman sankarit' ta,rvit-
sivat pitkien iltojensa iloksi myös jotakin
rohkaisevaa. Nimenomaan Helsingissä
näyttävät miliisi ja sen apuna toimineet pu-

nakaartilaiset runsaasti suorittaneen juopu-
muspidätyksiä. Tunnelma punaisten vanki-
loissa saattoi olla sen vuoksi sangen vä-
rikäs. Tästä kertoo teol.tri Paavo Virkkunen,
joka itse oli joutunut punaisten pidättämänä
Senaatintorin varrella olevaan miliisilaitok-
seen (taloon, jossa nykyään on mm. liiken-
netoimisto).

Myöhemmin illalla, &-9 aikana, jolloln katujen pi-

täisi tyhjentyä, saan tutustua tämän vankilan varsinai-
siin vieraisiin. Kappale surkeinta ihmiselämää, mitä

ajatella voi. Juopuneita miehiä, suomalaisia ja venä-

läisiä, sekä naisiakin tuodaan kadulta, useat - var-
sinkin naiset - mitä viheliäimmä§sä tilassa. Emme

n ä e heitä, sillä vaikka oleskelu vankilassa on hyvin
vapaata, suljetaan meidän osastomme ovi, kun t ä t ä
yleisöä alkaa saapua eteiskäytävään, ja se on meille-
kin mieluisinta, mutta sen sijaan kuulemme kal-
ken. Pitäisikin olla tätä aistia kokonaan vailla lhmi§en,
joka ei kuulisi seinäntakaista melua, Joka huippukoh-

diseaan yltyy helvetilliseksi. Ensikertalaieelle tuo kau-
hea sadatteleminen, kirkuminen, epätoivoinen volvot-
taminen, suljetun oven nyrkeillä käsitteleminen, ärjy-
misen ja kaiken ajateltavan melun säes§ksellä, voi-
mattomien uhka ja valitus - kaikki tämä on järkyt-

tävintä, mitä kuulla saattaa. Huonetoverini eelittävät
kuitenkin, ettei t ä m ä vielä ole pahinta mitä tässä
paikaosa voi saada kokea. Heillä on ollut öitä, joina

nämä satunnaiset vieraat ovat tehneet mahdottomaksi
kaiken unen. Naisten yöosasto on lähinnä majaamme,

se on väliin hirvittävä läheisyys. Tämä on ihmiselä-
män syvintä alennustilaa ja suurinta surkeutta, ei teo-
riassa, jonka kyllä tuntee, vaan käytännössä, jota ai-
kaisemmin ei ole kokenut tällaisessa alastomuudes-
§aan.

Virkkusen kuvaus kaikessa karmeudes-
saan on kuitenkin todistus siitä, että
vallankumoushallintokin todella pyrki pitä-
mään järjestystä yllä ja oli tietoinen siitä,
että alkoholi oli vallankumoukselle suhteel-
lisesti vaarallisempi'renki' kuin valkoisille.
Raittiustilannetta ainakin Helsingissä pyrit-
tiin edistämään asettamalla kansanvaltuus-
kunnan toimesta ns. raittiuden valvojia, joil-
la oli oikeus suorittaa alkoholin takavarik-
koja. Näin saatuja varastoja oli sitten lupa
jakaa vain kansanvaltuuskunnan intenden-
tuurin määräyksellä. Vihtori Huhta kertoo,
että jopa venäläisten sotalaivojen upseerit
kärsivät alkoholipulaa. He kävivät alinomaa
kärkkymässä spriitä laivojen kompasseihin.
Varsinkin pääsiäisen lähestyessä kompas-
sit olivat aivan kurjassa kunnossa. Niiden
elvyttämiseksi olisi tarvittu spriitä 10 litraa

- määrä, joka olisi riittänyt moneksi vii-
koksi koko Venäjän laivastolle, vaikka se
olisi ollut purjehduksellakin. lntendentuuri
ymmärsi yskän ja kirjoitti määräyksen yh-
delle litralle, mistä anojat olivat sangen kii-
tollisia.

Punaisten raittiusvahdit harmittivat Hel-
singin valkoisia kyllä suuresti. Näiden suo-
rittam at takavari koi nn it koetti i n häi käi lemät-
töminä omaisuuden ryöstöinä, ja kapinan
jälkeen vaadittiin mm. Hufuudstadsbladetin
palstoilla tilille myös porva,rillista raittius-
miestä tri Matti Helenius-Seppälää siitä,



että hän oli muka antanut hyväksymisensä
punaisten raittiusvahdeil le.

Käsittelemämme aihe on, jos yksityiskoh-
tia ajatellaan, käytännöllisesti katsoen tyh-
jentymätön. Luotettava kokonaiskuva alko-
holinkäytöstä sotavuonna 1918 edellyttää it-
se asiassa perusteellista tutkimusta ja myös
vertailua sitä edeltäneeseen ja seurannee-
seen aikaan. Edellä esitetyt hajapiirteet
pyrkivätkin vain asettamaan lukijan muuta-
mitle näköalapaikoille, joista voi saada jon-
kinlaisia näkymiä maastoon.

Alkoholijuomien käytön tutkiminen on
yleensäkin vaikea ala, sikäli kuin pyritään
kauemmas kuin ulkonaisiin mittaustuloksiin.
Nimenomaan arvostuskysymykset ovat täl-
lä alalla sanoinkuvaamattoman kirjavia.
Skaala 'Kristuksen kyynelistä' ja 'Neitsyt
Marian maidosta' erilaisiin 'liekkiviinak-
siin' on sekin puolestaan laaja. Moraaliset
kannanotot leimaavat helposti tutkimusta.
Toinen ummistaa silmänsä väärinkäytöltä,
toisella ei ole sisua nähdä alkoholissa mi-
tään hyvää ja luonnollista. Objektiivista tut-
kimusta vaikeuttaa erityisesti vielä se, että
yksilöiden kyvyt ja taipumukset alkoholin
nauttimisen suhteen ovat ää,rimmäisen eri-
laiset ja että ne kaiken lisäksi yksilönkin
puitteissa vaihtelevat erinomaisen paljon
sen sieluntilan mukaan, jossa alkoholi nau-
titaan.

Tämänlaatuiset seikat on varmasti otetta-
va mitä tarkimmin huomioon myös vuoden
1918 alkoholijuomien käyttöä ajateltaessa.
On lähdettävä siitä, että elettiin kerrassaan
poikkeusluontoista aikaa. Jos alkoholijuo-
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mien käyttö todella on ollut huomattavasti
suurempaa kuin normaaleina vuosina, on

sota sekä yleensä historiallisen tapahtumi-
sen tempo ja laajakantoisuus siihen yhtenä
merkittävänä vaikuttajana. Mutta kuten
edellä olevasta voitaneen epäsuorasti pää-

tellä, ei suinkaan ole ilman muuta selvää,
että käytetty alkoholimäärä v. 1918 on ollut
normaalia huomattavasti suurempi, sillä on

olemassa myös se mahdollisuus, että käyt-
tö on tiivistynyt erityisesti tiettyihin ajan-
kohtiin. Esim. se tosiasia, että noin 70 000

miestä oli keskimäärin ehkä noin 4-5 kk.
vankileirillä kesällä 1918, on va,rmasti vä-
hentänyt alkoholinkäytön määrää, puhumat-
takaan siitä, että sodan ja tautien aiheutta-
ma ylimääräinen kuolleisuus vuonna 1918

oli vähintään 36 000 henkeä, minkä lisäksi
ainakin noin 6 000 henkeä pakeni maasta.

Toisaalta on kuitenkin muistettava, että
alkoholinkäytön psykologinen todellisuus ja
vaikutukset olivat myös poikkeukselliset.
Akillinen voimakas alkoholinkäyttö oli laa-
jalti näkyvää ja vaikuttavaa ja saattoi johtaa
vakaviin ja pitkäaikaisia seurausvaikutuksia
aiheuttaneisiin tekoihin. Mutta poikkeusaika
vaikuttaa inhimilliseen luontoon omalla ta-
vallaan. Tunnetilojen rajut vaihtelut, pelko,
jännitys, ilo ja epätoivo vaativat tasoitusta
ja rentouturnista, jotta paluu normaaliin elä-
mään ja säännölliseen työhön kävisi mah-
dolliseksi. Tämän vuoksi ei ole syytä myrs-
kyisiäkään aikoja tarkastella yksistään tuo-
mitsevan moraalin näkökulmasta, vaan
luonnollisen inhimillisen ymmärryksen kan-
nalta.


