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KIRJALLISUUTTA

Tornion porvarit lasin ääressä
Tornion kaupunkl on saanut S5O-wotispäiväkseen
historiansa ensimmäloen osan. Hlgtoriahan'ke on ollut
pitkän aikaa vastatuulessa, Ja Tornion historiankirjoi'
tuksen hi€toria täyttää tänä vuonna 60 vuotta, sillä
vuonna 191 I tehtlin ensi,mmäinen sopimue historian
kirjoittamisesta. Viivytys tuskin on ollut iäisyysnäkökulmasta pahitteeksi, sillä nyt valmlstunut ensimmäinen

osa, jonka on kirJolttanut maisterl llkka Mäntylä,
on tutkimuksena tukevaa tekoa Ja kwauksena elolsastl kirjoitettu. Tornton kaupungln historia l, 16211809 Clampere 't971 , 6@ sivua) vle meidät ab urbe
condita aina Suomen sotaan saakka, joka perusteellisesti m,u,utti Torn{on aseman. Rauhanteosea Tornlo
jäl Suomen puolelle, kaupungin markkina-alue halkaistiin Ja vllkas purjehdus Tukholmaan lakkasi. Tornlo
vaJosi vähäpätöiseksi rajakaupungiksi.

Mäntylän laajasta teoksesta saamme hyvän kuvan
myös alkoholln osuudesta suomalaisen kaupungin elämässä parl kolme vuostsataa sitten. Kaupungin talous
perustul suuressa määrln viinanpoltosta ja oluenpanosta saataviln maksuihin. Kaupungin porvarit poltti-

vat itse mielellään viinaa, koska sitä tarvittiin hoidettaessa kauppasuhteita. Ns. majamieslaitos, jota vastaan ryhdyttiin 1700Juvun lopussa taistelemaan, tarkoitti sltä että kaupplas joutul kestitsemään ruoalla ja
juomalla maalta saapuneet aslakkaansa. Juhlat saattoivat kestää monta vuorokautta ja rahvaan mlehet
löivät laimin tllojensa hoidon ryypätessään kauppiaan
luona. Kauppiaiden kannalta pahln haitta oli tällaisen
tarjoilun kalleus.
Porvarit harjoittivat krouvareina viinan Ja oluen valmistusta ja anniskelua. Krouvareiden lukumäärää lakattiin rajoittamasta 1600-luvun lopuesa Ja kukin maksoi aksiisit valmistusmäärän mukaan. Valmistajien
määrä vaihtell vuodentulosta rlippuen. Puolen tuhannen asu,kkaan Torniossa oli ,esimerkiksi vuonna 1694
kaksikymmentänelJä viinan valmlstajaa' Satakunta
vuotta myöhemmln kruunu perusti oman vllnanpolttl-

monsa, jota suurkauppiaat vuokra8ivat. Kruunun laitos
toiml kuitenkln heikosti, ja pian porvarit polttivat jälleen omilla pannuillaan.

Erikoinen anniskelupalkka oli entlsajan kaupungeis-

sa ns. kaupunginkellari. Torniossa kellari oll

nimes-

tään huolimatta alkuaikoina erillinen rakennus maan
päällä. Kellarioikeutensa turvln kaupunki sai tuottaa
ulkomailta alkoholijuomia. Kellarln vuokrana kaupunki
keräsi ajoittain huomattaviakin tuloja. Valn kellarllla
oti ulkomaisten juomien myyntioikeus. Muut saivat
hankkia niitä vain kotitarvettaan varten, mutta valvonta
oli luonnollisesti vaikea. Sen vuoksl eräin aJoln el kukaan porvari halunnut vuokrata kellarinpito-oikeutta.
Maaherra Joutui nuhtelemaan kaupunkilaisia kellarin
puuttumisesta, uhkasipa kellarioikeuden menetykselläkin. Maistraatti puolestaan valitteli viinien kalleutta ja
väitti niiden hankinnasta koitwan vain tappiota. Maaherra oli kuitenkln Järk§mättä kannallaan ja vaati
kaupunginhallitusta huolehtimaan siitä, että vieras
salsi Torniossa janonsa tyydytetyksi. Kun Kaarle Xl
1600-luvun lopussa kävl Torniossa ihallemassa keskiyön aurin'koa, oli kellarin puutteessa kestityksestä
huolehdittava siten, että kukin raatimies tilasi henkii
lökohtaisestl Tukholmasta vllnlä.
Kellari oli kaupungin seurustelupalkka, ja §ieltä oaatettiin ostaa viinlä ja Tukholman olutta myös omiin

kotijuhliin. Vuokraajat olivat varakkalta porvareltai
jotka hoitivat llikettä perheenjäsenten avulla tal palkkasivat erityisen kellaripalvelijan, jonka vastuulla kapakointl oli.

Kellarin pitäjää ryhdyttiin 1600-luvun lopulla arvostelemaan anniskelutoimessa tapahtuneesta uudlstuksesta. Silloin näet aloitettiln tarJoilu pöytlln, Ja tämän
väitettiin nostavan muutenkin korkeata vllnan hintaa,
koska tarjoilusta v€loitettiin erikseen.
Porvarit pitivät paloviinaa tärkeänä kauppatavarana'
Kun sen polttamlnen Ja vlenti Lappiin kiellettiin, väit-

tlvät porvarit, etteivät he ankaran §lmyyden

takia
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pysty Lapissa pysymään hengissä ilman sitä. Tämä ei

kuitenkaan ollut varsinaisesti fysiologinen tosiasia
vaan veruke, sillä viinaa tan/ittiin lappalaisten kestitsemiseksi. Sen tarjoamista pidettiin välttämättömänä,
jotta lappalaisten kanssa olisi ,päästy edes pu,heisiin
tavaranvaihdosta. Lappalaisia pidettiin viekkaina ja
petollisuuteen taipuvaisina kauppamiehinä.

Lapin kieltolaki johti laajamittaiseen salakuljetukseen etelästä käsin. Kun kielto lopullisesti kumottiin
vuonna 1762, alkol alkoholia tislaavien torniolaisten
määrä heti kasvaa. Viinanpoltto oli kaupankäyntiin
liittyvä elinkeino, eivätkä porvarit halunneet yleensä
ostaa viinaa naapureiltaan, kun itsekin saattoivat sitä
valmistaa.

Entisinä aikoina esivalta puuttui kerkeästi kaupunkilaisten elämään. Maistraatti antoi varoituksia juopotteleville asukkaille,tal riiteleville aviopareille. porvarilta edellytettiin säädyllistä elämää, muuten hän
saattoi menettää porvarioikeutensa. Kaupungin välskäerotettiin toimestaan, kun hän saapui päihtyneenä

ri

synnyttäjän vuoteen ääreen. Kar.rppiasoikeudet saatettiln hylätä moraalisinkin perustein. Kerran torjuttiin
kaksi anomusta, koska toinen anoja oli tuomittu varkaudesta Ja toinen suuri ju.oppo. Olipa Torniossa ryypiskelevä pormestarikin, joka kesken oikeuden istunnon alkoi huutaa herjasanoja ja tempaisi peruukin
päästään ja heitti sen pöydälle. Pormestari kuoli kuttenkin ennen kuin esivallan nuhteluprosessi oli päät-

tua tai kuivattua kalaa. Porvaristoa täytyi

Uudenlaisen tapakulttuurin piirteen kohtaamme
vuodelta 18O4, jolloin Tornioon perustettiin erityinen
klubi. Seurassa oli tarkoitus keskustella ja kuunnella luentoja. Jäsenmaksut käytettiin kirjojen ja sanomalehtien hankkimiseen. Klubi osoittautui kuitenkin
pian juopottelupaikaksi pikemmin kuin hengenviljelyn

kentäksi. Kaupunginkellarin vu.okraaja valitfl parin
vuoden kuluttua, että klubirakennuksessa Juotiin päivin ja öin. Säädyllisyyteen oli kuitenkin pyritty siten,
että klubissa oli sakon uhalla kielletty kiroilemasta,
Suomen sota ja rajan siirtyminen Tornionjoelle merkitsi kaupungin purjehduksen ja Lapin-kaupan kuoliniskua. Lyödyn armeijan komentajalle Klingsporille ja
hänen kuudentoista hengen seurueelleen Tornion kaupunki tariosl aamiaisella kolme pulloa samppanjaa,
yhden pullon reiniläistä, yhden moselia ja 24 kuppia
kahvla. Huomattavasti railakkaammin juhlivat venäläiset kaupungin kustannuksella valtauspäivän iltana
puoli vuotta myöhemmin, Kaupungilta kului silloin neljä pulloa malagaa, yksl pullo paloviinaa ja lisäksi kahvia, punssia, likööriä jne. Mukana seuranneille kasakoille tarjottiin kaksi ja puoli kannua paloviinaa. Ja
näistä juhlista alkoi sitten Tornion kaupungin pitkä
alennuksen kausi.
ES.

tynyt.

o

Mäntylän kuvaamaan aikaan lankeaa tapakulttuurin

muutos: talon,poika,isen ta,pakerrosturman päälle levittäytyy säätyläiskulttuuri. Y1 impien säätyjen matkim inen
tuli muotiin, kun purjehdus vilkastul ja Tukholmankäynnit tihentvät. Ranskan ja EspanJan vilneJä ruvettiin harrastamaan Torniossakin. Melko suuri (runsaat
400 Iitraa) oli se viinimäärä, joka tuhoutuneeseen
Tornioon laivattiin jo ensimmäisellä purjehduskaudella
vuonna .l7.l7. Matkailijoiden kertomusten mukaan perhejuhlissa tarjottiin viineJä ja herkkuja. Häihin liittyi
yleinen juopottelu, johon papitkin osallistuivat mongertaen vajavaista latinaansa.

Paloviina jäi vähitellen varattomien asukkaiden juomaksi. Vauras porvaristo siirtyi Juhlissaan nauttimaan
viiniä, arrakkia ja punssia. Suomen sodan aikana Torniosta oli saatavana myös Mosefin viinejä ja pitkäkorkiksl kutsuttua Juomaa, jolla ehkä tarkoitettiin samppanjaa. Kaupunkiin syntyi jopa kahvila, jossa myytitn
kahvin lisäksi kaljaa ja liköörejä. Eräissä trahteereissa
tarjottlln olutta ja paloviinaa. Ne kilpailivat vakavasfi
kaupunginkellarin ,kanssa, vaikka sen monopoli ulkomaisten ju,omien s,uhteen säilyi.

Yleensä kuitenkin torniolaisten ruokapöytä oli vaatlmaton. Lihaa varattiin vain juhliin, ja viljasta valmisteftavat ruoat olivat melko harvinaisia, koska seutu
ei ollut maanviljelysaluetta. Pääaslassa syötiln Buolat-

kehottaa

Kaarle Xl:n vierailua varten hankkimaan nimenomaan
tuoreita ruokatavaroita.

Alkoholi ja marihuana
Erich Goode on sosiologia,n

professori New Yorkin valti,onyliopistossa. Kirjassaan The Marijuana Smokers (New York 1970, 339 s.) hän suorittaa eräitä
vertailuja alkoholin ja marihuanan välillä. Hän kertoo
mm. autonajokyvyn testauksesta, kun koehenkilöt a)
olivat raittiina, b) olivat marihuanan vaikutuksen alaF

sina

ja c) olivat

nauttineet alkoholia. Marihuanan

käyttäjät polttivat 1,7 grammaa marihuanaa, mutta autonajokyvyssä ei voitu havaita eroja raittiina ajamiseen verrattuna. Virhekerroin oli raittiilla 84,46 ja marihuanan käyttäjillä 84,49, joten ero oli niin pieni, ettei sillä ole tilastollista merkitsevyyttä. Alkoholiryhmä
nautti kaksi ryyppyä. Alkoholiryhmässä havaittiin selvästi normaalia suurempia virhelukuja. Virhekerroin
oli 97,44. Tutkijat tuiivat siih,en johtopäätökseen, että
alkoholipäihtymyksestä oli suurempi vaara liikenteelle
kuin marihuanan käytöstä. Tosin kysymys oli keinotekoisesti rakennetuista testeistä ja olot normaalissa
liikenteessä voivat poiketa koetilanteista.
Tutkijat teroittavat: tutkimustulokset eivät olkeuta
sanomaan, että marihuanan käytön moottoriajoneuvonajaiien keskuudessa pitäisi lisääntyä. Gooden mukaan
lääkärit pitävät marihuanaa haittaa aiheuttavana ja
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epätoivottavana lääkeaineena. He katsovat, että marlhuana voi aiheuttaa psykooüisia tiloja ja muita psyykkisiä haittoja.
Lääkärien vähemmistö katsoo, että marihuana ei
ol,e ni,inkään vaarallinen aine kui,n alkoholl. Davld E
Smith kuuluu tähän vähemmistöön ja hän väittää, että hänen hoitamistaan 30 000 psykoosipotilaasta vain
kolme oli sellaisia, joiden kohdalla voisi puhua marihuanan aiheuttamasta psykoosista, Smithin kollega
Joel Fo,rt yhtyy Srnithiin. Fortin m'ielestä a,lkoholi on
"kai,klsta kovin" la,illisesti tai laittomasti saatavissa
oleva lääkealne. Fort sanoo, että rnainittuun tulokseen
päätyy jokainen, joka tarkastelee seuraavia lääkeaineiden kovuuden (hardness) ulottuvuuksia: fyysisen
tal psyykkisen riippuvuuden (addictio) synty, mielensairaus, verisuonivauriot, väkivaltaisuus ja kuolemanaiheuttavuus. Jotkut lääkkeet voivat olla vaarallisia
jollakin tavalla, mutta ei kaikilla tavoilla. Fort väih
tää, että alkoholijuomien vaikutusaste nousee suureksi kai,kkia mainittuja ulottuvuu'ksia mitattaessa. Barbituraatit ja amphetamiinit ovat myös äärimmäisen kovia lääkkeitä. Marihuana on Fortin mielestä mainituista kaikkein vaarattomin, siis alkoholia huomattavasti
vaarattomampi. Marihuanan hallussapldon rangaiBtavuus on hänen mielestään mieletöntä. Mainitut Smith-

in ja Fortin ,mieli,piteet ovat vain tutkijoiden

vähem-

mistön mielipiteitä. Kuitenkin San Franciscon psykiatrisen klinikan lääkäri Tod H, Mikuriya menee vlelä
pitem,mälle; hän ,käyttää mari,huanaa lääkkeenä hoF
dettaessa alkoholisteja. Yksi hoito-ohjeista on: luovu
alkoholista ja siirry vaaraftomampaan
marihuanaan.

- enemmistön
Tämä lääkäri on ristiriidassa lääkärien
kanssa. Enemmistö lääkäreistä on näet sitä mieltä,
että marihuanalla ei ole terapeuttista merkitystä (sen
kaytto on siis yksinomaan väärinkäyttöä) ja että marihuana on vaarallinen aine, jonka käyttöä pitäisi karttaa. Niinpä mm. Yhdysvaltojen lääkäriseura (AMA)
tuomitsee marihuanan käytön ja katsoo, ettel sillä
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pakan psyykkistä haittaa ei pidetty suurena, kuitenkin neljännes arvioi sen neljäksi tai viadeksi. Alkoholin, amphetamiinien ja LSD:n psyykkiset haitat arvioitiin suuriksi. Kaksi kolmannesta asetti amphetamiinin
ja LSD:n psyykkisten haittojen kohdalla neljäksi tai
viideksi. Vastaava osuus alkoholin kohdalla oli 46
prosenttia. Tämä tutkimus osoittaa kuitenkin vain yhden asian: marihuanan käyttäjät itse torjuvat ajatuk-

sen marihuanan haitallisuudesta. Marihuanan käyttä-

jät tuntevat jonkinlaista 'ylemmyyttä' esim.

alkoholin

käyttäjiin nähden. He katsovat, että alkoholin käyttäjät ovat alempia tyyliltään. Yksi tavallisimpia marihuanaa vastaan suunnattuja argumentteja on: se tekee käyttäjän psyykkisesti riippuvaiseksi. Lääkärit
useimmat heistä
eivät ole ollenkaan vakuuttuneita siitä, että marihuana aiheuttaisi vähemmän haittoja kuin alkoholi. Tosin monet lääkärit eivät pldä marihuanaa sen vaarallisempana kuin alkoholia, mutta
katsovat, että marihuanan vapauttaminen lisäisi päihdeongelman vakavuutta. Niinpä marihuana voi lisätä
rikollisuutta. Alkoholin vaikutuksen alaisena ihminen
voi rikkoa kaikkea, mikä katsotaan oikeaksi ja moraaliseksi. Marihuanan vaikutuksen alaisena ihminen

voi katsoa, että olisi väärin olla tekemättä mitään
väärää. Pelkistettynä marihuana on siis sosiaalisesti
vaarallisempaa kuin alkoholi. On siis todennäköistä,
että marihuanan käyttäjät ovat keskimäärin rikollisempia 'kui;n alkoholin käyttäjät, heidän mi€lestään lait ovat

sitä varten, että niitä rikottaisiin. Marihuanan käyttäjät ovat yleensä eristyneet muusta yhteiskunnasta
omaksi ryhmäkseen, jolla on oma alakulttuurinsa.
Yleensä on pantava merkille, että marihuanan käyttäjät luopuvat alkoholin käytöstä. Mitä enemmän he
polttavat, sitä vähemmän he juovat. Tätä seikkaa on
pidetty perustana, kun marihuanaa on käytetty lääkkeenä alkoholistien hoidossa, kuten edellä on kerrot-

tu. Mutta ei liene oikein korvata niitä haittoja, jotka
tunnemme (alkoholin haitat), niillä haitoilla, mitä em-

ole lääkearvoa.

me riittävästi tunne (marihuanan haitat). Meillä

Kirjassa selostetaan 131:n marihuanan käyttäjän
keskuudessa suoritettua tutkimusta. Nämä henkilöt
asettivat alkoholin ja huu,mausaineet tlettyyn järjestykseen sen mukaan, paljonko haittaa katsoivat aineen käytöstä koituvan terveydelle. Arvioinnit olivat
yMestä (vähiten,haitallinen) viiteen (haitallisin). Neljä viidennestä arvioi marihuanan fyysisten haittojen
osalta ykköseksi eli vähiten vaaralliseksi. Toisaalta
enemmistö arvioi muut aineet fyysisesti haitallisiksi.
Kaksi kolmannesta arvioi tupakan ja amphetamiinit

ole vielä tutklmuksia marihuanan pitkäaikaisista vaikutuksista. Marihuanaa käytetään aina päihtymistarkoi-

neljäksi.tai vildeksi fyysisten haittojen asteikossa. Samassa aeteikossa yli puolet piti alkoholia ja LSD:Iä

neljän

tal vliden

arvoisina. Psyykkisten

tuksessa, kun sen sijaan alkoholijuomia käytetään
useimmiten muussa kuin päihtymistarkoituksessa, seremoniallisissa tilaisuuksissa, ruokailun yhteydessä,
cocktail-tilaisuuksissa. Useimmat marihuanan käyttäjät polttavat nyt ainettaan tilapäisesti. Jos marihuana
vapautettaisiin, voisi sen päivittäinen käyttö lisääntyä;
se voisi koitua haitaksi §öelämälle.
Kirjassa ei missään kohdin tarkastella alkoholin ja
marihuanan yhte,isvaikutusta. Ehkä tutkimukset tästä
puuttwat.
EJ'.

haittoJen

astei'kossa ainoastaan kaksl arviol marihuanan nel-

jäkoi tal vlideksi, n. 90 prosenttla vastaajista

ar-

vioi marihuanan psyykkisen haitta-asteen yhdeksl.

Tu-

ei

o
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Edith Piaf

-

sekäs, mutta hänen vetovoimansa edessä epäilykset

pieni lauluvarpunen

Edith Piafin sisarpuoli

väistyivät.

Simone

Berteaut

on kirjoittanut mleltä riipaiseva.n
elämäkerran

-

(Piaf,
Bonniers, Stockholm 1970, 392 s,ivua). Muotokuvan
piirtä:iänä Berteaut keskittyy täysin kuvaamaansa hen-

kilöön. Kirja on kunnioitusta herättävä saavutus näin

läheltä kirjoitettuna, ja voidaan todellakin
- niin
kuin kirjailija sanoo
kuulla Piafin nauravan ja itkevän siinä. Edith Gassion,
niin kuin hänen oikea
ni'mensä oli, syntyi ensim,mäisen maailmansodan ai'kana Pariisin slummissa. Aiti oli katulaulajatar, joka vähitellen joutui täysin rappiolle. Tyttärensä hän hylkäsi
jo kuu'kauden kuluttua tämän syntymästä. Lapsi jätettlln lsovanhempiensa huostaan, mutta siellä häntä hoi-

dettiin niin huonosti, että isä-katutaiteilija hänkinmieluummin sijoitti lapsen sukulaisten luo bordelliin.
La,psen seitsemännestä viidenteentoista ikävuoteen

asti isä laahasi häntä mukanaan kapakoihin ja kahvi-

loi,hin, toreille ja 'kaduille eri kaupungeissa ja muilla
paikkakunnilla. Sitten tyttö rilstäytyi vapaaksi ja aloitti uransa katulaulajattarena yhdessä vähän nuoremman sisarensa kanssa. Kadun säälimättömät lait heittelivät heitä kovakouraisesti sinne tänne. Mutta samalla he tuntuvat nauttineen vapaudestaan eläen päivän kerrallaan mutta aina myös uneksien paremmas-

ta tulevaisuudesta.
: Näillä köyhillä tytöillä et ollut mitään sosiaalisia
hyveitä. He uhmasivat kohtaloa pohjattomalla elämänhalullaan. Edith jumaloi koko elämänsä ajan nuoria
miehiä, etenkin merimiehiä. Jo kaksikymmenvuotiaana hänessä näyttää ilmenneen alkoholistisia piirteitä.
lsova,nhemmat olivat jopa s'ekoittaneet hänen velliinsä
punaviiniä hänen olles,saan pikkwauva.
' Vähitellen vuosia kestäneen alennustilan
Jälkeen hänet 'keksittiin' ja mahdollisuudet avautuivat. Hänestä
tuli "pienl lauluvarpunen"
- Piaf. Sitten seurasivat
menestyksen vuodet, jolloin tuhkimo muutti muotoaan
pysyen kuitenkin uskollisena sisimmässään yhä piilevälle katulaulajattarelle. Pieni hento nainen, mustiin
pukeutunut, kalpea ja suurisilmäinen, ääni suuri ja
intohimoinen. Yleisö rakasti häntä ja kuunteli hurmaantuneena sVkkivin sydämin. Mutta sitten tulivat
synkät vuodet tuoden mukanaan auto-onnettomuuksia,
leikkauksia, alkoholismia ja narkomaniaa, joka alkoi
hänen saatuaan morfiinia leikkausten ja reumatismin
yhteydessä. Hän kuoli 47 vuoden ikäisenä, fyysisesti
murtuneena elettyään elämän, jossa oll auliisti tuhlaillut voiiniaan.' Hänen koko elämäänsä painoi kuitbnkin aina leirhänsa äidittömyys. Hän soi harvoin jalansijaa lrhmisten parissa, useimmat olivat nopeastl

vaihdeüavissa toisiin. Hän oli 'hyvin riippuvainen
rakkaudesta, hän halusl ltse rakastaa ja tulla rakastetuksi, ja useinkin hän oli täysin rakkauden armoilla.
Suhteessaan ympäristöön hän oli häikäilemätön Ja it-

Kirjaa lukiessaan haluaisi panna levyn soimaan ja
kuunnella hänen ääntään. Mitä merkitsee, jos tietää
kuka hän oli ja mistä hän tuli? Piafin elämä ja taide
sulautuivat toisiinsa. Niinpä hänen taiteensa antaman
elämyksen selittää osittain häneen liittyvä myytti.

,o.

o

Alkoholistit työlaitoksissa
Sosiaali- ja terveysmi,nisteriön tutkimuksia sarjassa
on ilmestynyt Reijo Lanun tutkimus lyölaitokset
rangaistus- ja hoitolaitoksina (1970, 73 s.). Tutkimuksessa todetaan, että maassamme on I työlaitosta;
näistä valtio omistaa yhden (llmaJoella), Helsingin kaupun,ki yhden (lervalampi) sekä kuntaliitot 7 laitosta.
Työlaitosten palvelu'ksessa oli 247 henkilöä. Työnjohto- ja vartiointitehtävissä oli 52 % henkilökunnasta, tutkimus- ja hoitotehtävissä 9 0/6 ja loput pääasiassa ta,loustöissä. H,en,kilökunnan rakenne osoittaa, että
laitosten tarkoituksena oli toimia pikemminkin rangai6-

tus- kui,n hoitolaitoksi;na.
Työlaitoksissa oli 3. 3. 1970 yhteensä 557 huollettavaa. Kun hoitopaikkoja oli 807, oli lähes kol'mannes paikoista käyttämättä. Laitokseen sijoitetuista oli
miehiä 51 1 ja nairsia 46. Naiset oli sij,oitettu laitoksiin 'lähinnä irtolaislain perusteella. Miehistä oli vain 5
% irtolaisla pääosan muodostuessa elatusapua §öllä
suorittavista. Miehistä oli kaksi kolmannesta eronneita

tai erossa a,suvia.
Päi hdyttävien aineiden väärinkäyttäj istä annetun lai n
nojalla huollettuja oli työlaitoksissa 77 eli 14 o/s tulki,musaineistoon kuuluneista. Näistä 77:stä oli puolet
eli 39 henkilöä ollut alkoholisti,huoltolassa vain kerran,
toin.en puoli oli usea.mmin alkorholistihuoltoloissa vie-

rail,lei,ta. Yhtenä ryhmänä työlaitosten asukkien joukossa olivat ne, jotka ovat siirretty työlaitoksiin sen

vuoksi, että olivat olleet kunnalliskotiin sopeutumattomia. Näistä 40:stä huollettavasta oli 15 ollut aikalsemmin alkoholistihuoltolassa. Elatusapua §öllään

suorittavista

oli 24 ollut

aikaisemmin alkoholisti-

huoltolassa, mutta prosenttisesti' tämä on verrattain
vähän, koska pääosa miespuolisista huollettavista oli
elatusapua §öllää,n suorittavia.
Kt.

o
Keskioluen tulo maalaiskylään
Pekka Peltola on suorittanut ns. §lätutkimuksen Askolan maalaistkunnasm. Raportti tutkimuksesta

on llmeetynyt nimellä Taval/isia ihrn,siä Oarnml,
1970, 256 s.).

Hki

Tehjä asui puoli vuotta Askolaesa Vak-
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kolan §lässä. Hän ki,rjoitti Askolasta, lähin'nä Vakko-

lasta,

nii,n,ku,in

askolalaiset itse

kertoivat. Tietojaan

hän täyd,ensi rnyös kurnnan arkistossa. Haastatelüavat
valittiin sum'mittain, pyrki'myksenä oli tavata maMoll'isirnrnan monenlaisia hen,ki loitä.

Vakkol,an kylän keski'piste on baari. Se on vaalea
mökki, jonka nurkassa on kyltti "Vakka-Kahvio". Mutta bararl tun,netaan Vakkolan baarin 'nimel'lä; tämän
lisäksi on Askotassa vain yksl toinen baari. Alko'holilainsä6dän,nön muutos on vaikuttanut Vatkkolan baa-

rin toimifitaan. Peltola tekee

havaintofa:

"Vai,kka baari on pieni, s'en koko ri'ittää eilti hyvin
asiakaspiirille. Ti[an'ne oli paljon huono'mpi vlelä pari
vuotta sitten, jor|loin Vapulla oli baari Osuuspankin
talossa pienessä gopessa. Nykytnen paikka o'li stlioin
Oslan kirjakauppana. KirjoJen vähäinen myynti koitui
Vapun onneksi, sillä kirjakauppa siirtyi myymälän yhteyteen tien toiselrle puolelle ia tilaa tu'li rei'lusti lisää'
Kabinetin puolta voi pitää kiinn'i niin että se on aina
kunnossa ottam€€n vastaan urheiluseuran johtokunnan

kokouks'en tal muita arvokkaa'mpia kahviseurueita'
Keskioluen vapautuminen om merkinny't melko tava{la'
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rii,n. Sekin oli täpötäynnä samalla asia'lla o{evia. Puhuttiin aseisÖakieltäytyjistä, pojat suhtautuivat ymmärtämyksellä vaikka eivät käiytännöll'is,istä syistä voi'n€€t
itse ajatella'kieltäytymistä. Jussikin on tykistökenraall
Nenosen poijan,poika.
Parin kaljan jälkeen rnentiin vielä Mrat4<ahuollon baariin, kun tuli hu,rnalaisista kiusaa. Urho'n seuraan yksireikäiseen lukottomaan vesEaan tun'ki pari poikaa paukuille, josta Urho oli saada syyt n'iskaansa kun omista-

ja näki. Jussi Joutui

'kuuntelemaan jonkun nojailiian

höpö§stä l,iian pitkään.

oli yhä täyn'nä, ia kun vielä pullo kaljuotu
pillillä
jaa oli
tyhjäksi, voitii,n lähteä SeurahuoMatka'huo,lto

neelle vapautuneina ja rohkeina. Humala§sa ei silti
oltu, eikä se ollut kaljanoton tarkoitus'kaan"'
Kir,la kuvaa joe§ain määrin sitä, m'itä keskioluen
vapautumin'en on merkinnyt maaseudulla. Kuva ei ole
mahdottoman huono. Ehkä siitä ei nyt suorastaan ol'e
kehystettäväksi, mutta niin surkea se ei ole, mi'ksi jotkut pyrkivät een e§ittämään. Peltolan 'kirja on mielenkiintoi'nen maalalo'§län kuvauksena yleensäkin, mutta
eriüäinkin tapojen kuva'uksena'
E. !. rmmonen

Vapun mi,elestä myyntiparlkkio siitä on reilu' Pullon
hinta on 1,11 mk, joka on 'pydristetty pen'nillä alas-

o

päin.

Sitten on taas hiljaista lähelle kuutta, jolloin kaljapojat alkavat saapua.
Poiat pelaavat pajatsoa ja iriittävät arvailla milloin
se on antopäällä, varsinrkin Mäittäleln Mauno. Mauno
on lähdössä Kanad,aan metsätöihin. LeWä soitetaan
ja puhutaan tyfuänpäiväisiä. Viikonloppuisin ja maanantaisin'kerrataan tanss'ien yleisluornto'iset sattumukset yksityiskohtiin menemättä. Varsi'n'kin nuoremmat
ovat mel'ko lailla kuln kotonaan.
Viikonloppuisin m'eno aaattaa kehittyä melko vauhdikkaaksi,kin. Karljaa menee paljon, nurkan takana ja
vessassa lcall,istellaan teräviä. S'itten äänet al'kavat
kohota, käsien kaaret laajeta Ja laseja kaatuu siel'lä
täällä. Vappu el vähä§tä suutu, li'ekö suuttunut kos-

kaan, mutta varolttelee sentään ja alkaa Jrarruttaa 'kaljanmyyntiä joillekin.
Mutta pelastuksekei tulee aina virallista pdikallista
aikaa osoittava herätyskello, jonka osoittimet siirwät
illran mittaan yhä nopeammin kohti puolta yhd'eksää
rkiihtyä liian kovaksi
Ja vilrmein een ylri. Vau'hti ei ehdi
ennen kuin on lähdettävä."

Nuorisonkln vapaa-ajänvieton mahdoll'isuud'et ovat
rajoitettuja. Jotkut'käyvät viikonloppu'isin Porvoossa tal
Helslngiesä, mutta u§eimm'illa ei ole sii'hen varaa ei'kä
hatua. Mäntsälän Seuratalo houkuttelee myö§ tansseihi,n vii'konl,oppuisin, ja si,lloin poiki'en täpana on et8lä
rohkaiswlryppyjä.
"Oi,kean ravintotan, Sarven, edeesä oll jono emmekä kuitenkaran olisi ,käi'kki päässeet slsään ja niin
mentiin ottamaan lisää kalJaa koneeseen Ratia'n baa-

Ensimmäinen elämäkertateos Bellmanista
Uskomatonta kylläkin ei sellaisen neron kuin Bellmanin elämäkertaa tätä ennen ollut olemassa. TarPaul Britten Austin vittiin englantilainen
ennen kuin tämä puute saatiin korjatuksi. Austinin

englanninkielinen alkuperäisteos on ilmestynyt ruotsiksi nimellä Carl Michael Bellman - hans liv, hans
miljö, hans verk (Allhems förlag, Malmö 1970, 18.l
sivua). Bellman yrnpäristöineen tulee siinä elävänä
osaksi myös erittäin herkullieen kuvF
eteemme
tuksen ansiosta. Bellmanin runous oli samalla kulttuuri'historialtinen ajan kuvastin Ja ympäristöä tuntematta häntä on mahdoton ymmärtää.
Tukholma oli 17O0-luvulla tavattoman Janoinen kaupunki. Sen 72 000 asukkaalla oli käytettävänään yli
700 kapakkaa. Useim,mat näistä ol,ivat pieniä kehnos-

ti

sisustettuja paikkoja, joita pitivät leskirouvat tai

kapakkaliikettä sivutoimenaan harjoittavat henkilöt. Nimet olivat maalauksellisia, esim. Sodom tai Mänen'
Ka,pakoissa nautittiin etupäässä viinaa. Tämä oli kuF
tenkin huonosti tistattua ia sisälsi sikunaöljyä. Kapakat avattiin jo aamutunteina. Joka räsken oli heitetty
ulos kapakasta sen §ulkemisaikaan, voi piankin päästä toiseen, juuri päivänsä alkavaan kapakkaan.
Maaseudulla elettiin suurin piirtein niln kuin keekF
ajalla "hiljalleen, uutterasti, jumalaapelkäävästi". Mutta pääkaupungin elämänmenoon valkutti rokokoon nopean rytmin lisäksi kehotus täyttää elämä sensaati-
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oilla. Nautinnoista pöydän ja pullon antamia arvostettiin eniten. Fluotsalaisten oli siihen asti ollut pakko
syödä miltei yksinomaan runsaasti suolattua ruokaa.
Harvoilla oli varaa huuhtoa ruoka alas kalliilla reininviineillä tai ranskalaisella pimpinellaviinillä. Useimpien
oli tyydyttävä varsin suolaiseen voihin, lihaan ja kalaan. Kun vielä Tukholman kaikkien kaivojen vesl otl
vähän suolaista, seurasi siitä tavattoman kova jano.
Oluen ja viinan kulutus lienee siihen aikaan ollut
nelisenkymmentä kertaa suurempi kuin meidän päivinämme. Naiset ja lapsetkin käyttivät näitä juomia melkein joka päivä. Samoin oli pappien lalta.
Bellman oll tässä yrnipäristössä kaupungin eniten
ihailtu laulaja ja runoilija. Hänen runonsa kuvastivat
irvokasta ka,pakkaelämää, bordelleja ja rappiolle joutuneita henkilöitä. Niissä kukoistaa ka,pakoissa viljelty
kieli. Bellman perusti jopa ritarikunnan "Bacchuksen
kunniaksi". Sii,hen ei saanut ottaa ketää.n, joka ei vähintään kaksi kertaa ollut maannut katuojassa kaikkien nähden. Tällaisten ansioiden perusteella henkilö
voitiin lyödä ritariksi. Ritarikuntaan kuului "kaupungin pohjasa,kka,a ja kurjalistoa, ,kehnoimpien kapakoiden kanta-asiakkaita, surkeasta rappiotilastaan tunnettuja yksilöitä, kadotettuja sieluja, jotka olivat sortuneet viinaan tai joutuneet Frejan, Pohjolan Venuksen
pauloihin. Punanenäisinä ja mulkosilmäisinä he pake-

nevat todellisuutta, jonka vaatimuksia he jo kauan
sitten ovat kieltäytyneet hyväksymästä." Mutta tietynlainen tunnelma vallitsi näissä kokouksissa, kun
trubaduuri, laulaja ja jäljittelijä Bellman esitti ohjelmaansa säestäen itseään sitrallaan.

Eräässä vaiheessa Bellman oli läheisessä kosketuksessa hovipiireihin ja Kustaa lll:een, joskaan hänen rehevä tyylinsä ei ollut sen ajan ihanteiden mukainen. Kuningas lienee vihjaillut siihen suuntaan, että

oli muitakin kuin bordellit ja merimieskapakat. Mutta Bellman oli aidoimmillaan saadessaan suorittaa luovaa työtään tällaisessa ympäristösrunoilun aiheita

sä.

Paljon on pohdittu Bellmanin omaa alkoholin käyt-

töä. Siltä alalta on runsaasti ristiriitaisia tietoja. Nuoruudessaan Bellmanin sanotaan olleen suurimittainen
epikurolalnen, joka joi vain hienoimpia viinejä. Toiset
uskovat hänen iän karttuessa lisääntyvän sairaalloisuutensa johtuneen alkoholin väärinkäytöstä. Joku
väittää hänen vasta kuolinvuoteellaan olleen täysin
raltis. Mutta monet ovat virheellisesti samastaneet
hänet Fredmaniin ja tämän riippuvuuteen alkoholista.
Fredmanin epistolathan ovat oikeastaan juomalauluja.
Tämä samastus on tosin väärä, mutta kieltämättä
Bellman nautti alkoholia joka päivä, joskaan häntä ei
sen ajan mittapuun mukaan tarvitse sanoa juopoksi.
Tapaan kuului ottaa aamu-, päivä- ja iltaryyppy. Taloudellista asemaansa hänen ei milloinkaan onnistunut vakauttaa ja osa hänen veloistaan oli kapakka-

laskuja, m.utta Bellman itse syytti antel,iaisuuttaan.
Eräät Bellmanin puolustajat ovat täysin järjenvastaisesti väittäneet hänen Bacchuksen palvontaansa pelkästään

kuvaannolliseksi'

hgati, osterberg

o
Jeesus Siirakin viiniviisautta
Vanhan Testameniln apokryfisiin kirjoihin kuuluva
Jeesus Siirakin kirja (Karisto, Hämeenlin,na 1970, 176
sivua) ei yleensä Iiity niihin raamatun laitoksiin, jotka

kuluvat kansan käsissä. Niinpä tälläkin kertaa se on
julkaistu erillisenä niteenä, ja se sopiikin hyvin luettavaksi tavallisena ajatelmakokoelmana. Kirjallisuudessamme näkee usein siteerattavan Jeesus Siirakin kirjaa, ja apokryfikirjo:sta se on luetu;n j.a tunnetuin.

Siirakin ajatukset
läheisiä

ja

mietteet ovat hyvin elämän-

ja hänen filosofiansa vivahtaa

epikurolaisuu-

teen. Ehkäpä siitä osaltaan johtuu, ettei hänen sanojaan kovin usein lainata saarnastuolissa, mutta sitä
useammin maljan ääressä. Sillä Jeesus Siirak pitää
viinlnautintoa arvossa: "Viini on ihmiselle kuin elämä, jos juot sitä kohtuudella. Mitä on elämä sille, jolta viini puuttuu? Sehän on luotu ihmisille iloksi." Viiniä on kuitenkin juotava oikeaan aikaan ja sopivassa
määrässä, sillä vain siten viinistä tulee "sydämen
riemu ja iloinen mieli".
Tuon tuostakin Jeesus Siirak varoittaa meitä lliallisesta viininautinnosta: "Karvas mieli tulee viinistä,
kun sitä juodaan paljon, kiihdyksissä ja metelöiden.
Juopumus ylly'ttää mielettömäin kiihkon loukkaaviin tekolhln, heikontaa voimat ja saa vielä haavoja aikaan."
Varsinkaan naiselle ei sovi liiallinen viinin nauttiminen:

"Suuresti vihattava on juopunut nalnen: ei hän häpyänsä peltä."
Vilniä nautittaessa olkoon ilolnen mieli kumppanina:
"Alä näytä miehuuttasi viininjuonnilla, sillä monen on
viini vienyt turmioon. Vilnlä Juotaessa älä käy nuhteIemaan lähimmäistäsi äläkä halveksl häntä, jos hän on
iloisella mielellä. Alä sano hänelle solvaavia sanoja
äläkä ahdista häntä velkomisella."
Jeesus Siirak on keskitien kulkija ja hän painottaa
erityisesti kohtuuden merkitystä: "Alä ole kohtuuton
missään nautinnossa äläkä antaudu hillittömästi herkutteluun. Sillä paljoista ruuista tulee vaiva, Ja kohtuuttomuus vie oksennukseen asti. Kohtuuttomuuden

takia on moni kuollut; mutta joka pitää varansa, se
jatkaa ikäänsä."
Suuressa aryossa Jeesus Siirak pitää myös ystävyyden iloja: "Alä hylkää vanhaa ystävää, sillä uusi et
ole hänen vertaisensa. Uusi ystävä
viini: kun
- uusi
se tulee vanhaksi, Bitten sinä Juot sitä
ilolla."
Epikurolaisuu.dessaan Jeesus Siirak tuo joskus
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mieleen Omar Khaijamin. Siten molemmilla kuuluvat
esimerkiksi viini ja soitanto yhteen: "Kuin rubiinikivinen sinetti kultakoristeessa on sointuva soitto viinipidoissa. Kuin smaragdinen sinetti, upotettu kultaan,
on soitannon sävel makean viinin rinnalla." Mutta on
jotain vielä tärkeämpää ja arvokkaampaa: "Viini ja
soitanto ilahduttavat sydämen, mutta yli molempien
rakkaus viisauteen."
ES.

o
Ryyppyiä sieltä täältä
Kevätkauden elokuvista olivat kiintoisalla tavalla
viinaan meneviä John Avildsenin /oe, Milos Formanin
Taking otf, Bo Halldoffin Mätäkuu sekä Gillo Pontecorvon Queimada. Kaikki nämä filmit kuuluivat kauden parhaimmistoon-viimeksi mainittua yhdessä tekijä,n toisen huipputyön (Taistelu A/geriasta) kanssa
pidän pltkän ja laajan'kevätkauden kärkikuvana. Avildsenin kuvassa, mikä on ollut myös melkoinen yleisömenestys, tulee esille eri sosiaaliryhmien juomistottu-

mukset: alemman keskiluokan Joe on tottunut kuluttamaan aikaansa olutlasin ääressä, kun ylemmän kes-

kiluokan Bill taas viihtyy terävien parissa; etenkin
viski ja cocktailit ovat hänen sydäntään lähellä. Formanin ensimmäisessä Amerikassa tehdyssä kuvassa
juovat nuorten vanhemmat itsensä aivan kaatokän-

niin, pelaavat sitten räsypokkaa, kunnes kotoaan
muutamaksi päiväksi karannut tyttö takaisin tullessaan
huomaa isänsä seisovan pöydän päällä ilkialastomana!
Tämä kuva on muuten hauska
- siis aitoa Formania.
Tytön vanhemmat viettävät tämän poissa ollessa vapaailtaa ravintolassa, jolloin vaimo Juo kovasti glniä
jääveden kera (tilaa silloin lisää, kun mies katsoo revyytäl), eikä halua lähteä miehensä mukana yöpuulle,
vaan jää seuraamaan pikkutuntien tansseja. Eräs mies
yrittää iskeä häntä tosissaan, mutta nainen pudistelee
päätään ja suunnistaa vihdoin hotellihuoneeseen

-
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jolloin aviomies herää
innokas mies kannoillaan
hälinään ja sytyttäessään valot näkee vieraan miehen
olevan huoneessa housut jaloissa! Tällaisia ironisia
välähdyksiä kuva on täynnä, ja se valaisee oivasti
vanhempien

ja

nuorten suhteita tämän päivän maail-

massa nimenomaan arkipäivän kömmähdysten välityksellä. Vanhemmat kömmähtelevät yleensä enemmän ja juovat runsaammin, kun nuoret taas käyttävät
huumausaineita, joita eräs nuori Kadonneiden Lasten
Vanhempien Yhdis§ksen kokouksessa jopa opettaa
arvoisille ry:n jäsenille. Tämä kohtaus on ratkiriemukas, ylci kuvan kohokohdista. Halldoffin filmissä
juodaan reippaasti ja kursailematta, koska juominen
kuuluu kuvan peruskuvioihin yhtä hyvin kuin vietteleminenkin, jonka ympärille filmi maukkaasti rakentuu.
Pontecorvon kuvalla oli sen sljaan vakavampaa sanottavaa, kun se valotti uus- tai pikemminkin vanhakolonialismin raakaa todellisuutta Karibian saaristossa

viime vuosisadalla.
Saaren asukas ei pidä englantilaisen hänelle tarjoamasta viskistä, vaan juo mieluummin tuttua rommia, jota jaka,a myös köyhälle väestölle. Filmin ehdittyä vallankumoukselliseen vaiheeseen musta vapautustaistelun johtaja ei enää juo vaan lähettää pullon kolonialistille takaisin
muutamien vastapuolen
ruumiiden keral
John Frankenheimerin Lain tällä puolen kertoo viinanpolttalista, joilla

ei

muutakaan toimeentulomahdol-

lisuutta ollut. Pahaksi onneksi heidän tyttärensä sattumoisin kohtaa paikallisen öeriffin, Johon oikopäätä
rakastuu. Tämä romanssi vei muutamien mutkallisten ja kiperienkin vaiheiden kautta salapolttajien turmioon, sillä ystävällinen §eriffi joutui liian pahaan
välikäteen, kun liittovaltion miehet saivat vihiä näistä
polttajista. Filrnin rnuutamat ratkaisut tuntuivat hleman

teennäisiltä, mutta Johnny Cashin erinomalnen musiikki paransi kuvan tason kohtalaiseksi, vaikka oh-

jaaja on

§llä

parempaankin pystynyt (mm. /una,

Fixer). Gr"egory Peck pitkästä aikaa §erlffinä ei vaikuttanut enää kovin osaavalta.
Usko Tuukko

