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TUULA SAARTO - SAMULI AIKIO

VAHEMMISTOJ EN JUOMATAPOJA

TUULA SAARTO: MUSTALAISET JA ALKOHOLI

Suomen mustalaisilla ei liity alkoholin
käyttöön mitään rituaaleja eikä riittejä, juh-
lintaan tai seurustelumuotoihin niveltyvää
säännönmukaisuutta. Ei voida liioin sanoa,
että alkoholin käyttö olisi pulma heimon si-
säisessä jokapäiväisessä elämänmenossa
yhta vahan kuin heimon ulkopuolisessa laa-
jassa yhteiskunnallisessa ongelmaken-
tässä.

Aluksi lienee tarpeen valottaa jonkin ver-
ran mustalaisheimon erikoislaatuista ase-
maa yhtenä vähemmistönä. Se on aina elä-
nyt syrjässä suomalaisesta yhteiskunnasta
ja sen kehityksestä. Tämä ei ole johtunut
yksin rodullisista syistä tai kaukaa tuodun
vanhan kulttuurin ja siihen liittyvien tabujen
voimasta, vaan mustalaisten elämänmuoto
sinänsä ei ole hevin soveltunut maan pää-
väestön kulttuuriin.

Menneisyydessä mustalaiset ovat olleet
kulkijakansaa, joka on levittäytynyt milteipä
joka maahan. Myöhemmin he eivät ole jou-
tuneet vaeltamaan vain kulkijaverensä pa-
kosta, vaan sen vuoksi että heidän on ollut
vaikeata ammattitaidottomana joukkona ni-
veltya ahtaasti luokkarajaiseen kilpailu- ja
elintasoyhteiskuntaan, johon kasvamlnen

yleensä vaatii ihmiseltä kansallisen tradition
pohjan.

Heimo on tullut Suomeen jo runsaat nel-
jäsataa vuotta sitten, ja sen asema on tänä
aikana paljon muuttunut. Vain yksi seikka
kenties on pysynyt muuttumattomana: rotu
itse. Tämä pieni mutta tiivis vähemmistö
vaalii keskinäisiä suhteitaan ja rodullista
säilymistään. Mustalaisheimon rajat ovat ai-
na siellä, missä sen jäseniä liikkuu.

Ympäröivän väestön mustalaisista muo-
dostama ulkoinen kuva on muovautunut sitä
mukaa kuin heimoluonteeseen liittyneet en-
nakkoluulot ovat muuttuneet. Aikaisemmin
on mustalaisiin yhdistetty kansanomaisissa
uskomuksissa mystillisiä §kyjä kuten en-
nustamisen ja kortista katsomisen taito. Nä-
mä käsitykset ovat aikoinaan tehneet mah-
dolliseksi jo väistyneen elämäntavan, johon
kuului vaeltelu markkinoilta toiselle, puuhai-
lu hevoskaupoissa, yösijan etsiminen mil-
loin mistäkin ja kulkeminen talosta taloon.
Pian kenties katoaa suullinen perimätieto
ja ne henkilötarinat, joiden välityksellä on
piirtynyt värikäs kuva tästä kulkurielämäs-
tä. Päällimmäisinä olivat siinä vaikeudet,
jotka heijastuivat hätänä, kurjuutena, asun-
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nottomuutena, lukutaidottomuutena ine.
Monet elämänkohtalot ja -draamat punou-

tuivat nimenomaan markkinatorien ympä-

rille.
Vuosisadan vaihteessa vallinnutta Här-

män häjyjen henkeä ihannoitiin mustalais-
tenkin keskuudessa. Tällainen sankari oli
luonut ympärilleen miehisen loukkaamatto-
muuden kehän. Hän ei antanut kunniaansa
solvata, ei hävinnyt tappelussa, ei sietänyt
edes kuulla sitä että joku toinen olisi mai-

neeltaan hänen veroisensa. Hän kulki mark-
kinoilta markkinoille, vaihtoi hevosta, ryyp-
päsi ja lauloi. Joskus hän jopa tahallaan etsi
miehen vastusta. Jos herja oli heitetty, mer-
kitsi se voimainkoitosta, eikä puukkotappe-

lua voitu välttää. Silloin hän otti rohkaisu-
ryypyn, ellei sisu jo muuten ollut noussut
yleisissä juomingeissa, joita markkinoiden
yhteydessä harrastettiin. Tällöin saattoivat
patoutuneet tunteet, viha, mustasukkaisuus,
jopa pelkkä miehisen kunnon osoittamisen
halu johtaa harkitsemattomiin tekoihin.

Käsitys siitä, mikä oli sopivaa mikä ei,

erotti toisistaan melko tarkkaan vanhem-
man ja nuoremman väen. Ei esimerkiksi ol-
lut soveliasta, että poika - olipa hän sitten
jo täysi-ikäinen ja vaikkapa häjyn mainees-
sa - olisi ryypännyt äitinsä nähden tai tul-
lut humalassa edes äidin silmien eteen. Täl-

laiset joskus jopa koomiset tilanteet ovat
purkautuneet laulunkin sanoiksi:

Voi jos saisi joskus olla
isän äidin kartanolla
hieman verran humalassa. . .

Kun saksilla ja linjaalilla
varsalla niin viriällä
ajoin minä romaaneitten roikkaan. . .

Samoin kuin alkoholi on laukaissut vi-
han, samoin on alkoholin nauttiminen, jopa

ryypiskely laukaissut hellyyden ja virittänyt
tunnelmaa heimonkeskeisissä illanistu-
jaisissa. Juominen ei ole siis ollut yksilön
päkoa todellisuudesta, vaikka mustalaisilla
olisi ollut hyvinkin aihetta sellaiseen. Tähän
samaan seurustelumuotoon liittyy myös lau-

laminen ja laulujen tekeminen hetken tun-
nelmista, ihanteista ja tunteista.

Nimenomaan viime vuosina on mustalais-
ten asema otettu julkisen ja virallisen tar-
kastelun kohteeksi. Heidän ongelmansa
ovat ensisijaisesti sosiaalisia. Heidän van-
ha ammattinsa, kulkeminen, ei heitä enää
elätä, on etsittävä muita ratkaisuja. Samalla
on yleinen mielipide muuttumassa, ja esi-
merkiksi tiedotusvälineiden jakamissa uuti-
sissa on ruvettu vaatimaan suurempaa en-
nakkoluulottomuutta. Taitamaton raportoin-
ti on usein levittänyt väärinkäsityksiä. Ai-
kaisemmin saatettiin painottaen todeta hu-

malan olleen syynä tappeluun, jossa joku
romaani oli mukana. Täten annettiin ainek-
set sellaiseen kuvaan, että alkoholin käyt-
tö ja rikollisuus olivat mustalaisheimon to-
dellinen ongelma.

Omien havaintojeni perusteella uskaltai-
sin sanoa, ettei alkoholismia juuri lainkaan
esiinny mustalaisten elämässä. Heidän kes-
kuudessaan ei ole deekikselle vajonneita
yksilöitä. Syyt tähän ovat moninaiset ja

mielenkiintoiset. Ehkä vanha heimoyhtei-
syyden taju ja perheen eheä yhteenkuulu-
vuus ovat antaneet omien keskuudessa sel-
laista turvaa, joka on taittanut pahimman

kärjen henkilökohtaisilta ongelmilta. Musta-
Iaiset ovat myös hyvin optimistista kansaa,
ja ehkäpä juuri tässä piilee syy heidän ro-
dulliseen säilymiseensä. Toivon mukaan tä-
mä samainen tulevaisuudenusko auttaa hei-
tä sijoittumaan kivuttomasti valkolaisten
yhteiskuntaan.



SAMULI AIKIO: SAAMELAISTEN JUOMATAVOISTA

"luonut minä olin kun löysin sinut
ia juopunwt kun hain kuulutukset
ia iuonut kun menin naimisiin
ia iuon ia iuon aina vaan."

I o i ku r epl i i kki Kaa r a s joe lta

Kun mahtava lestadio'lainen herätysliike
pyyhikäisi vlime vu'osisadan puolivä,lissä yrli

kol,men valtakunnan Lap,inmara,n, juoppou-
den p,6,hg o'li kaikkein e'n,simm,äisiä niistä
saamelaisten helmasynneistä, jotka joutui-
vat sen hyökkäyksen ja vastustuksen koh-
teiksi. Parannurksen tekijät ja saarrnaajat kä-
vivät voimalliseen ja menestyks,elliseen
taistoon tuota paheiden äitiä vastaan, jonka
taloudelliset ja sosiaaliset haittavaikutukset
oli koettu ja tajuttu syvästi aina,ki,n saame-
Iaisten keskuu,dessa. Hunmoshenkiseks'i ja
to,isaa,lta kansalli'smieliseksi kehkeytyvän
saamelais,herätyksen johtajat näkivät vii-
no,ittelu'n suureksi vaaraksi koko heimolle.

Jotkut kaikkein juopoimmista, kirjoitti
Koutake,inon veriteoista tuomittu Lars
Hetta, ryyppäsivät koko poroelonsa ja
kai,ken omaisuutensa n,iin että joutuivat pe-
räti tkerjuulle ja saattoivat sekä itsensä et-
tä perheensä suureen kurjuuteen. Siihen
tarjoutui,kin oiva tilaisuus, sillä suomalaisia
viinanmyyjiä kierteli talvisaikaan,ha,rva se
päivä saame,laisten keskuudessa ostae,n ja
petkuttaen heiltä poroja palwiinall,a. Jos-
tkus omaiseit yrittivät pitää juopottelevia
perheenjäseniään errillään io hankituista
viiin,aks,ista, mutta s,iitä seurasi vain ankarla
perheri,itoja, jotka j,ohtivat pahoinpite,lyihin.
l-,op'pujen lopuksi naiset ioutuivat "sekaan-
tumaan mi'estensä ja lapset van,hempiensa
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oikeuksiin" ja estämään heitä tekemästä
turmiollisia viinakauppoj,a, mm. hoitamalla
mankkin,a- ja kau.ppamatkat omi,n voimi,n
(Mui'talusat).

Kenties juuri tämä selkeä ja vakau-
rnuksella esitetty analyysi "synnin" lie-
vei,lmiöistä te,ki herätyslriiLkkeen taistelun
juoppoutta vastaan niin men'estyksekkääk-
si, että 1868 voitiin eräälle tutkijalle va-
kuuttaa, ettei Luulajan tunturiseudul,la löy-
tynyt pisaraakaan viinaa. la kuin juoppous
tätä ennen levi,si nyt raittius su,orastaan
ku'lkutaudin tavoin, nii,n että vi'inoittelun oa-
he voitiin pian leimata saameilaisilla luon-
teeltaan ohimeneväksi ilmiöksi (Rosenberg).

Valtiovalta oli kyllä jo paljon aikaisem-
min ryhtynyt rajoittamaan vii,na'kauppaa ja
siiihen liittyviä väärinkäytöksiä, mutta tulok-
s,et ol,ivat jääneet vähäisiksi. Paloviinan
myynti ja anniske,lu saamela,i,si,l,le Ruotsi-
Suom,e,n markkinoilla kiellettiin jo 1723, ja
'1740-luvul,la viinaa ei saanut enää lainkaan
tuoda Lappiin; vajaan sada,n vuoden kulut-
tua kie{to uudistettiin sekä Suomessa että
Ruotsissa. Mutta 1733 utsiokelaiset ja teno-
laiset totes,ivat näsäviisaasti, että heidän
pitäisi saada "entiseen tapaa,n" ostaa vii-
haa ,kotirtarpeiksi, "koska he sen ohella
juovat vettä läpi vuoden" ja koska sitä
väl'ttämättä tarvitaan lääkkeeksi - väärin-
käyttäjät syyttäkööt itseään. Kuningas
Aadolf Fredrik päättirkin 1752 koke'ilun
vuoksi, että saamelaisill,e saadaan myydä
viinaa rnarkkinoid,en jälkeisenä päivänä.
Tästä tuli vallitswa tapa pitkäksi aikaa
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ete,enpäi,n. Ja rkielto unohde,ttiin niin hyvin,
että Kustaa lll:n aikana valtio itse harjoitti
viiinakauppaa.

Tyytymättömiä ja paheksuvia lausuntoja
väkevien kaupustelusta ja saamelaisten
taipumuks,esta juopotteluun tapaa hyvin
taajaan 1600-luvulta l,ähtien; niitä esittivät
mm. pa'pit ja matkailijat, jopa porvarit, jot-
ka itse ,olivat ,mu,ka,na touhussa - esimer-
kiksi Schell,erin mukaan pon/arit saattoivat
,huiputtaa saamelaisilta tavaraa vi,i'nall,a jo-
pa arvo's,uhtees'sa'l:30. Papp,eja syytettiin
1600-luvulla usein luvattomasta kaupan-
käynnistä, ja Keminla,pin ap,ostoli Pictorius
sai 1640 ankaran varoituksen mm. lapin-
saataviensa yl'ittämisestä, lappalaisten ku-
rittamisesta vitsoilla sekä viinan kuljet-
tamis,e,s,ta Laprpiin ja sen myynnistä. Ainoat,
jotka eivät valittaneet, o,livat alalle erikois-
tuneet Kemin ja Kemijärven se,kä varsinai-
sen Lapin uudisasukkaat. Näiden edesotta-
muksista J. Fell'man kerto,o, että Kemijärvel-
lä valmistettitin taloa kohti vu,o'sittain 60

kannua viinaa, j'osta puolet juotiin kotona,
puolet myytii,n lappalaisille hyvällä voitolla.
Kun Iappalaiset velkaan,tuivat, he saivat
lähteä kon,nu'iltaan usein Ruijan rann,ikolle.
Näin ovat Luiron, Kitis,e,n ja Kemij,oen ran-
tojen parhaat,maat j,outuneet kemijärve,läis-
ten jälke,läisille.

Korko ,riesa 'oli saanut alkunsa pirkkalais-
ten suo'siollisella myötävaikutuksella 1500-

luvulla, jo{loin viina tuli käytäntöön Ruotsin
valta'kunnassa (Iukholman ,p,olttimo'iden

.alettua to,imintansa 1400-luvun lopussa).
Saame,laiset itse eivät osann,eet valmistaa
päihdyttäviä juomia, ellei oteta lu,kuun har-
vinaista raikas-nimistä juomaa, jota tislat-
tiin käyneestä por"onmaidosta pfenel,lä alu-
eella Ruotsin Lapissa, kunrne,s taito unoh-
tui. Olutta (vuolla tai vuola) saamelaiset
eivät ole itse panneet, mutta osta,neet kyl-
lä esirmerkiksi rannikkoseuduilla, jonne si-
tä voitiin he,lposti kuljettaa. Kestitysjuoma-
na se tunnettiin varmaan jo keskiajalla.
Mutta väkevä pu,hdas viina (viidni eli viid-

na) on ollut alusta pitäen saamelaiste'n tär-
kein päihde, a}oi,ttain ja ,paikal,lisesti myös
eräät m,uut jalot ai;ne,et, kute'n arrakki,
pun'ssi, ,norn,mi ja konjakki. Viini, jolla on

n,orjanla,pissa sama nimi kuin viinalla, on
päässyt suosioon vain harvoi,n ja paikalli-
sesti: vi'inakulttuurin häviön jälkeen viime
vurosisadan lop'pupuolella Arjeplogin ja Ar-
vidsjaurin saam,elaiset särpivät a,hke,rasti

ns. espanjanviiniä, jota v. Düben pi,ti "i'n-

fe,rn,aalisena'picandonin, sikuna'n ym. sekoi-
tu,ksena".

Pitkälle jalostettu, valmistukseltaan ja ta-
voiltaan etäinen ih,meaine, jota voi helposti
kuljettaa ja vaihtaa konkeaan kurssiin saa-

melaisten luonn,on'tuotteisiin, arvdkkaam-
pi kuin raha, jota kohtaan saamelaiset tun-
sivat epä,luu'loa - sitä oli vii'na. Pirkkalai-
sille tämä täysiarvo'inen tavara tuli kuin ti-
lauksesta,'ku,n heidän verotus'oikeutens'a
ensi,n supistuivat ja sii;rtyivät sitten koko-
naan valtiolle 1600-luvun alku,u,n tultae'ssa.
P,ieni naukku alkajai,siksi, jonkinlainen ys-

tävyyden ma'lja'kaup:anteon no,rjistamisek-
si, oli ke,nti,es se keino, jolla saamelaiset
saatiin totturmaan uute,en ainees'een. Melko
pian viina-annista tu'li ta'pa j,a tavasta huo-

n,o tottu,mus, kuten aikanaan s,aamelai'sten

anta,mista lahjoista oli tullut tapave,ro ja sii-
tä edelleen laki. Niinpä 1600-luvulla todet-
tiin, kuinka lapi,n,kylään saapuvaa pa,ppia

tulivat tervehtimään kaikki kynne'lle kyke-
nevä,t, sil'lä hänellä o'li varattuna vii'naa it-
sekullekin - il'meisesti hyvien perinteiden
mu,kaisesti. Kestitys kuului vanhas',taan ta-
paamisiin ja terve,htimismeno,ihin, ja mikä-
pä siihen olis'i s,opi,nut pa,remmin kuin viina.
Myös lapinvouti saattoi tarjota veronfi:äk-
sajille toimitukse,n päätteeksi ilolientä, ku-
ten tapahtui Enontekiön ma,rkkinoilla 1615,

mutta vouti sai - ainakin joskus 
- myös

,korvau,ksen lahjastaan, esi'merkiksi yhden
taalarin §läläisiltä yhteisesti.

1800-luvulle asti oli yleisenä tapana aloit-
taa kauppatoi'met porvarin tai muun kaup-
piaan tarjoamal,la ryypyllä - 

ja tällöin saat-



toi käydä niin, ettei viekkaaksi mainittu
saame,lai'n,en tyytynytkään hi'ntatarjouk-
seen, vaan te,ki tunnusteluja useiden kaup-
piaiden,lu,ona saadaks,een mahdollisimman
m,onta ilmaista n,a'ukkua. Kaurppi,aiden vali-
tukset moisesta käyttäytymisestä olivat
tuskin muuta kuin silmänlumetta, sil'lä toi-
saa{ta Iukuisat p'ohjus,tukset tekivät asiak-
kaan va,rsin otolliseksi kau,p,pakumppanilksi.
Pahi,mmassa tatpau,kses,s6,'k61rlppias suorit-
ti maksu,nkin s,aamelaisen tavaroista sa-
manlaisella tai hieman run,saam,malla ,ku-

lauksel,la,,m i nkä jä lrkeen,mol e,m,m at e rosivat
tyytyväisinä. Huomi,otta ei epärkohta se,n-

tään jäänyt (vrt. Schellerin main'intaa vaih-
tosurhteesta). Högström a,rveli, että saame-
la,i,nen hou'kuttuu markkin,oi,lla "ottamaan

liivi'i,nsä enem'män kuin pitäi,si, jopa e,n,em-

m,än ku'in itse tahtoisi". Mutta niin ka'uan
kuin salakauppaa ei voitu pitää kurissa, oli
vairsin vähän tehtävissä. Suome,n Lapissa
1892 voimaan tullut täydellinen kieltolaki-
kin jäi salakuljetuksen takia osittain nimel-
lise;ksi, vaikka tuol,loi,n voitiin jo sanoa, et-
tei Suomen "ls,ppalaisten alkoholin käyttö
muodostunut'se,l,laiseksi, että heille olisi sii-
tä koitunut taloudellista vaaraa, kiitos jär-
jestysvallan silmälläpidon" (ltikonen). Suo-
mesta on sitä paitsi kirjattu se,l'la,ine,n har-
vinai,ne,n tapaus, että saa,melais,et ova,t its,e

hyötyneet viinakaupasta: inari{aiset näet
välittivät viime vuosisadan alkupuolella ilo-
lientä tunturilaisille ja saivat si,llä keinoin
itselleen poro,nli:haa.

l-srppiin tuodut viinamäärät tai ainakin
niistä 'suoritetut maksut o,livat todella huo-
mattavat. J. Fe,llma,nin mukaa,n l,narin ma,rk-
ki,noilla myytiin 182O-l,uvulla virin,aa n. 8000
pankk,oruplan arvosta vuo'sittairn, kun ka-
masa,ksojen ,muid,en tava,roiden arvo nousi
vain n. '100 rruplaan. Forbus puolestaa,n ker-
toi sata vuotta aiemmin, että Enontekion
mankkinoilla "T0 lappalaistaloutta joi ko,l-
,messa päivässä yli 2 000 kuparitaalari'n ar-
vo,sta porvarreilta,ostamaa,n,sa viinaa" (Reu-
terskiö,ld). Voisi kuvitella, että tämä tava-
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ton kulutus olisi tuonu,t m,uassaan moni-
mu,oto,isen juormakulttuurnin, kokonaisen se-
remon,i,oide'n sa'rjan. Niin ei kuitenkaan näy-

tä olevan, vai,kka vanhastaan kerrotaan, et-
tei'saamelai,nen juo,potte,le mi'elellään yksi:
nään, vaan kernaammin kahden tai useam-
man seurassa. "Pullo ikiertää useaan ker-
taan miehestä to,ise,en, kunnes juoma o'n lo-
puss.a. Tappel'ut ovat harvinaisia. Nukuttua
otetaan 1pään,parannusta'. Näi,n voi jatkua
päiväkausia, jopa viikon" (Grape, ltkosen
mukaan). Kuvaus tuntuu pitävän yhtä sen
ka,nssa, mitä tiedetää,n porvärie,n, pappien
ja muiden säätyläisten rahvaa'lle järjestä-
mistä ryy,ppytarjoiluista. Heidän veljeilynsä
saa,melaisasiakkaiden kanssa ei liene ollut
erityis,en läheistä. Viinaa an,n,osteltiin Iusi-
kalla ta,i ko,rkeintaan pikarilla markkinasil-
joilla tai -tupasessa. On siis 5rmmä'rrettä-
vää, ettei vie,railta ole voitu oma,ksua ko-
vin,moni'mu,otoisia pöytätap,oja.

Ka,hdenke§kise,n,kaveerrauksen henkeä
o,n lnarin porosaame'lai,s,te,n juonti,seremoni-
assa, jota T. l. ltkone,n kuvailee seuraavas-
ti: "lsäntä ottaa h,o,peasa,nkan, kaataa pul-
losta viinaa, kilistelee sarka,n reunoista
riippuvia he,lyjä ja sanoo: 'ryypättkäämme',
johon toin,en vastaa: 'o,n,neksesi'. Tyhjen-
nettyään ma,lj.an puoleksi isäntä laskee sen
kaaraan, j,osta toinen sen ottaa ja ryyppää
ääneti. Jo,s vieraita ,on paljon, on kahdella
heistä aina yksi sarkka - rikas omisti nii-
tä en,nen kymmenkunta kappaletta. lsäntä
san,oo arina: 'ryypätkäämme', ja muut vas-
taavat, mutta vain ,puolet vie,raista voivat
sama'lla kertaa kulauttaa. Naisilla on sark-
kansa lieden toisella pu,olen. YIIä mainitut
Iausumat to,is,tuvat vähän väliä. lsäntä täyt-
tää sarkat myötäpäivään. Hänen juomato-
verinaan voi olla e,mäntä ,ha,utajaisis,sa,

mutta häissä siksi kelpaa vain joku toinen
isäntämies." Leveä hopei,nen sarkka (ceär-
ki) tai samannimin,en pikl<u pikari on kuu-
lunut utsiokelaistenkin isänrtien henkilökoh-
taiseen kalustoon, ja sitä s'amo,in kuin vii-
napurlloa - e,nnen varnha.a,n ti,na,laskua -
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pidettiin tava'llisesti arkussa tai kiiisassa.
Kun ryyppy- t'edusterllaan tai tarJotaan tai
kun skoolataan, aineesta tkäytetään, va,rsi,n-

kin miesten kesken nimitystä tramma.
Koltilla, jotka Venäjällä ollessaan saat-

toiva,t hankkia ju,otavia valtion kaupoista,
on säilynyt viime aikoih'i,n asti hauska pöy-
tätapa. Seurue ryhmittyy pöydän ympärill,e,

isäntä kaataa anno,ksen pikariin, nyökkää
kul'lekin ja sanoo: "terve", saa jokaiselta
vastau,ksen: "juo terveenä" ja kulauttaa

ryypyn kurkkuunsa. Laskemafta pikaria
pöydälle hän täyttää sen uudestaan ja
ojentaa seuraavalle, jonka kohdal,la te,rveh-
dykse,t ja nyökkäykset toistuvat sa'man-
laisi,na. Myotäpäivään siirtyen isäntä tar-
}oilee jokaiselle, ja kierroksia jatketaan
helposti ai,nakin siihen asti, ,kun esi,llä ole-
vs ,pullo on tyhjentynyt. Naiset osallistuvat
seremoniaan, mutta voivat myös jättää jon-
kin kierroksen väliin. Jos kierroksen lo,ppu-
päässä oleva sattuu jäämään vähemmälle,
hän voi korvauikse,ksi s,eu,rata toisten päih-
tymistä. Juomalaulu tai hieman juoruileva
joiku viriää herkästi. Ti,laisuuden muodollis-
ta puolta voidaan kehittää hupaisilla tila-
päissäännöi,llä, esim. se,llaisella, että kier-
ro,ksii,n saa osallistua ,niin kauan kuin muis-
taa palauttaa pikarin isännälle eikä laske
sitä pöyrdälle. Kuvaan kuuluvat myös ke,rto-
mu,kset, j,oiden mu,kaan entisai,kaan ryyp-
päiltiin tällä tavoin päiväkausia.

J,uhlissa, kuten,krei'kanuskoisten kolttien
paastonlopettajaisissa, onkin viljelty run-
saasti viinaa. Eri,laisista tilaisuu,ksista var-
si'nkin häät vaativat,runsasta viinakestitys-
tä. Suomen Lapin pitkän kie,ltola'in aikan,a-
kin hanrkittiin salakuljettamalla viinaa ni-
menomaan hääjuthlia varten, jotka eivät
voineet ilman sitä onnistua. J,uomista tarkoit-
tavasta ve,rbistä juhkat on johdettu monis-
sa la,pi,n kielissä pitoja ja kemuja tarkoitta-
va sana, j,oka Länsi-Ruijassa ja luulajanla-
pissa mertkitsee häitä tai erityisesti saam,e-
laishäitä. Jo kos'io'matka,lla piti olla runsaas-
ti vii,naa jolla kestitä tyttöä, tämän vanhem-

pia ja koko kotakuntaa; ensimmäinen ryyp-
py tytön vanhemmille tarjottiin jo pihalla,
ja sisällä puhemies tai sulhanen itse jakeli
pikarillisia,kai,kissa tärrkeissä käänteissä,
nii,n että emäntä sai aih,ee,n sanoa: "Ol,laan
juomas'sa meidän tytärtä." Ki,h,lajaiset voi-
tiin kuitenrkin viettää eriksee,n, ja }«osinta
saattoi en,nen va'nhaan venyä hyvin oitkäl-
li'se,ksi, koska väittämän mukaan tytön van-
hem,mat to,fuoivat site,n saavansa yhä uutta
kestitystä. Häissä jaellaan ryyppyjä ju,hla-
aterian yhteydessä. Joillakin seuduin kuok-
kavieraat ovat saaneet tyytyä pelkkään
ruo,kaan, ku,n taas sulhasen parhaat ystä-
vät otetaan vastaan jo pihal,la viinapullon
kera. Häät kestävät us'ein monta päivää,
vai,kka kaikki tärkeim,mät seremon,iat ta-
pahtuisivat en,simrmäisenä päivänä.

Monimutkaiset kosinta- ja häätavat poik-
keavat melko lailla toisistaan eri sa'ame-
laisa4ueilla, mutta 5rhteistä kaikille näyttää
olevan viina,n an,niskelun merrkitys häissä:
sitä ei o,le Ie,stadiolaisuus,kaan voinut kit-
keä pois. Vaikuttavana tapana on elänyt
mm. häälahj,o,ien pöydäl'le asettaminen juh-
lalli'si,ne kuulutuksinee,n ja ryyppyineen, joi-
ta lahjoittajille jaettiin vastalahjaksi ja kii-
tokseksi.

Muitakin elämän me,ikkitapauksia, kuten
lapsen syntymää, ri,stiäisiä ja etenkin hau-
tajaisia, }uh,listettiin socivasti väkevien
nautiskelulla. Kolttien sielua ja ruumista
k,araiseva tapa käyrdä vedenristimäpäivänä
(6. tammikuuta) avanto§lvyssä eli lorda-
nissa vaati sekin ristimäveljesten keski-
näistä maljojen kallistelua. Myös auringon
il,mes'tyminern,näkyviin pitkän kaa,mosajan
jälkeen on ollut sopiva aihe pienelle juhlal-
le, kun taas kir.kollist'en juhlie,n vaiheilla on
mel,ko vähän ju,omaperinteltä, paitsi mark-
kina-aikoihin liittyviä.

Lääkityksessä on viinalla ollut vanhas-
taan suuri merkitys, varsin,kin ikarhunsap-
pea tai ruu'ti,a sisältävänä yleislääkkeenä.
Mutta kun usko viinan ,kaikkivoi,paisuuteen
höltyi, katsottiin voiteeksi määrätyn pi,rtun-



kin te'hoavan parhaiten sisällisesti nautittu-
na. Apteekkitavaroista varsin'kin "Hokman-

nin tipat" olivat aikanaan kuuluisa nautin-

toaine. Tärkeimmiksi a']koholinkäyttötilai-
suuksiksi kehittyivät tällä vuosisadalla po-

roerotu,kset, jotka vastasivat tavallaan
marklki'noita. Pai'nopiste on ku{tenkin siirty-
nyt viime vuosiky'mmeninä tatkaisin entisiin
markkinakyliin matkairlun myötä kehittyneen
ravintolave,rkon vuoksi.

Saame,laisten kotioloissa taparhtuvasta

al,koholin käytöstä on kerätty verraten vä-

hän tietoja. Siihen liittyvien juo,matapojen

yksinkertaisuus ei ole herättänyt ke'nen-

kään kiinnostusta, ei,kä isännän vaivihkai-
sia käyntejä aitan perällä olevan alikun l'uo-

na ole .aina edes huomattu. Jo viime vuo-

s,i,sadan alussa toteaa Wah'lenberg, vastoin
yleisiä valitteluja: "Heil,lä (:i,nari'laisilla) ei

ole tilaisuutta eikä halua paloviinan ylettö-
mään käyttöön, ja ios sellaista joskus
markkinoilla ta,pahtuuki,n, he osaavat sen

huolelli'sesti sa,lata." T. L ltkosen mielestä
saamelainen on päihtyneenä;ki,n "varsin sie-
dettävä olio, joka ei reuhaa va,an kernaam-
min ,purkaa tunteitaan joikaamalla". Saa-
melaisten rau,hanrakkaus tulee tässä lau-
su,nnossa liian'ki,n yleistetyksi - inarilais-
ten ,koke,musten pohjalta - mutta viittaus
hu,malassa j,oikaamiseen pätee laajalti. Les-

tadiolaiset ovat pitäneet joikuja humalais-
ten,s,opimattomina hoi I otuksi na ja yr,rittäneet

tarmokkaasti juuria niitä pois. Joiut eivät
ole kuolleet, 'mutta viinoittelua on niissäkin
ruvettu käsittelemään pilkallisesti ja mora-
lisoivasti. Va,nha iloinen juomalaulu lsovuo-
non markkirnoi'sta, missä poikien "sopii
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käyterllä hei,lojaan viini,puodeissa", vaihtuu
naljailevaksi ja ju,oruavaksi joiuksi päähen-

kilön salai,sista viinaretkistä. Joi'kujen i'lkei-

ly huipentuu siihen, että joiattava itse pan-

naan ke,rskumaan sei'kkailuistaan, kuten
mottona olevassa esimerkissä. Mutta nyky-
aikainen, ko,hteistaan irtautunut joi,ku tulee
välittäneeksi sanoma,n toise'n'sävyisenä: jäl-
jelle on jäänyt vain tilanteen komiikka ja

sanontoien sattuvuus. Sellai,sesta laulusta
kuvastuu uu,dempi ja i,l'meisesti va,pa'ampi

suhtautuminen al,koholiin; voidaan taas olla
hilpeitä ja leikissä murkana.
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