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j a kontaktien so lntiminen

Alkoholin juo'minen liittyy kaikissa yhteis-
kunnissa jonkinlaiseen sosiaalis,een toirnin-
rtaan 

- rituaaliseen, spontaanün rtai molem-
piin. Juomatapattrrtkirnukset ovart kohdistu-
neeü pääasiassa täysikasvuisiin huolimatta
siitä, että myös fteini-ikäisot käyttävät alko-
holia. Ne sosiaalisen käyttäytymisen muodot,
jotka lüttyvät nirnenomaan nuorten alkoho-
lin käyttöön, ovat jääneet miLtei vaille huo-
miota. Tämä tr:rtkimus pyrkü osaltaan ka-
ventamaan syntyny,btä "informaatiokuilua".

Tutkimuksen kohteeksü valittiin sellaisia
nuorten suosimia ravintoloita ja diskoja,
joissa tarjotaan alkoholijuomia. Ahlström-
Laakson (1972)' tekemän tutkimuksen rnu-
kaan helsinkiläisistä 1B-vuotiaista nu,orista
runsas 50 % käy vähintään kerran kuussa
diskoissa ja y1i 16 -vuotiaistakin vastaavasti
45 %. Yli kolm,annes l8-vuotiaista tytöistä
ja melkein puolet samanikäisistä pojista oli
viimeksi alkoholia käyttäessään oilut juuri
diskossa tai ravintolassa. Näin ollen tutkimus
alkoholin käytöstä ja siihen liittyvästä käyt-
täytymisestä nuorteur zuosimissa diskoissa ja
ravintoloissa on sopiva alku, kun pyritään
ymmärtämään nuort"en alkoLrolin käyttöä1

AINEISTO

Tutkimuksen aineisto kerättiin havainnoi-
malla nuort n suosi,rnia helsinkiläisiä disko-
ja ja ravintoloita. Diskoiksi luettiin sellaiset

Tämän artikkelin tuottamiseen ovat osallistuneet
Salme Ahlström-Laakso. Aku-Pekka Laakso, Tuu-
la Muhonen, Pirjo Paakkanen ja Jacqueline P.
Wiseman.r Käynnissä on lisäksi Alkoholitutkimussäätiön
tukemana kolme muuta tutkimusta, joiden tavoit-
teena on kuvata nuorten alkoholin käyttöä tar»si-
lavoilla, kotihipoissa ja maaseudulla.
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paikat, joissa tanssi,rnusütkki tulee levyltä,
vastaavissa ravintoloissa on orkesteri.
Kumpiakin lr,avafurtopaikkoja oli neljä. Sekä
diskoista että ravintoloista kolmessa oli ifise-
palvelu ja yhdessä pöytiintarjoilu. Yhdellä
diskolla ja ravin,tolalla oli A-oikeudet, muilla
B-oikeudet. Havainnoijina toimivat profes-
sori Jacqueline P. Wirsemarrin johtaman kva-
litatüvisen metod,ologia,n kurssille Helsingim
yliopistossa osallistuneert henkilöt.z Ha-
vainnointi kesti keskimäärin kaksi tai kol.me
tuntia diskoa trai ravintolaa kohti. Kahta
diskoa tarkkaili kaksi eri havainnoijaa.

Kaikki artikkelin havainnot lukuun otta-
rnatta muutanr;aa sellaista ko,mrnenttia, iot-
ka nuoret itse vapaaeh,toisesrti esittivät tut-
kijoille, ovat peräisin havainnoijien rapor-
iteista. Mainitut kornmentit on erikseen mer-
ki,tty tekstissä.

Lienee tarpeellista korosrtaa, ebtä §seessä
on esitutkimus. Lisäksi ei ravintoloiden va-
lintaa eikä havainnointia ole tehty syste.
rnaattisesti. Opiskelijoilla oli vapaurs valita
mitä nuonten erityisesti suosimaa diskoa

'tai ravintotraa he halursivat havainnoidra.
Tuloksissa on kuitenhin riirütävästi yhden-
mukaisuutta ja kiirurostavia yksityiskohtia
tutkimusrapoortin perustaksi. Joka tapauk-
sessa käy,tettävissä on nyt tüetoja alueeltq
joka on perin huonosti turnnettu. Toi-
vottavasti tämä raportti on avuksi systemaat-
ftisemman ja perusteellisemman tutkirnuk-
seor suunni,ttelulle.

2 futkimuksessa mukana olleet henkilöt: Jöns
Carlson, Kerstin Jonsson, Irja Kandolin, Kirsi
Karppi, E. J. Kilpiner\ Lis-Marie Kruse, Mirja
Liikkanen, Matti Ollikainen, Anna-Maija Saraste,
Aino Sarje, Kusum Shyam, Matti Sovijihvi.



ILLAN ERI VAIHEET

Miltei kaikki toiminnat voidaan jakaa eri
vaiheisün- Myös disko- ja ravintolakäyttäy-
rtyminen koostuu eri vaiheista, ioita erikseen
tarkastelemalla ja kuvaamalla on helpornpi
ymmä::tää sekä tapahtumien kulkua että
käyttäytymisen sellaisia päämäärähakuisia
pürteitä, jotka rruuten voisivat näyttää sa-

tunnaisilta ja n:erkityksettömiltä. Seuraa-
vaksi kuvataan havaintokohteiden fyysistä
yrnpäristöä sekä illan seuraavia eri vaihei,ta:
sisääntulo, istumapaikan valintq,alkoholin
käyttö, kontaktien sol,miminen, sosiaaEnen
kontrolli ja poüstunninen. Havainnot on tnh,ty
tavallisena disko- tai ravintola-iltana. Tyttö-
jen ja poikien käybtiiytymiserot illan eri vai-
treissa on erityisesti pyritty ottamaan huo-
ITlioo'n.

YMPÄRISTö

Ympäristön fyysi,sillä o'mfuraisuuksülIa on
rnerkirttävä vaikutus kaikkeen sosiaaliseen
toirnintaan. Ympäristön fyysiset orninaisuu-
det esimerkiksi rajoittavat ftoimintraa ja tar-
joavat luonnollisi,a "kokoomtumispaikkoja"
sosiaaliselle kanssakäytniselle - nün näky-
vissä olevi,a kuin yhtä hyvin sell,aisi;a, joihin
voi pülo,u:tua rnuiden katseil'ta. Jo valaistw
si:narr-sä vaiku,ttaa ympäristöön siten, että se

kirkkaudell,aan tai himmeydellään rajoittaa
tai laajentaa kontaktien solmirnisen rna,lrdol-
lisuuksia, mutta myös epäsurorasti siten, että
se luo tietyn sociaalisen iLrrapiirin. "Väes-
tän tiheydellä" orn samanlainen sosiaalinen
ja,sosiaalipsykologinen vaikutus.

Melkein kaikki havainnoijat kertovat dis-
kojen ja nuorten suosimi,en ravintoloiden ole-
van täpötäynnä, pimeirtä, meluisia ja savun
täyttämiä. Osoituksena näiden ntrorisopaik-
kojen suosiosta on se, että kaikki havainnoi-
jat kuvaavat nüesä vallinnutta tungosta.

Paikka o1i koko illan täpötäynnä, oIi vaikeaa saa-
da pöytää itselleen. Jos sellaista ei saanut, oli pak-
ko käve1lä ympäri, mennä elokuviin tai tanssi-
maan tai juoda, jos se huvitti. Pöytiä oli suunnil-
leen kymmenelle prosentille asiakkaista, muut
olivat käveleviä nomadeja.

Pöytien puutteessa monet ihmiset vain seism-
kelivat tai kävelivät ympärünsä.

Tutki,mulksessaam. arneriftkalaisi:stra baareista
Cava,n (1966, s. 76) üoteaa, eütä yleisten juo-
rnapaikkoje'n ttavallisesti rrrinianaalinen \ra-
laisttrs luo ikuisen yön tr.urnelman ja peittää
asiakkaat suojaavaan puolipimeyden vaip-
paan. Tämä kuvaus näyttää myös sopivan
suqmalaisiin n,u,oris,odiskoihin j,a -rravintoloi-
hin. Melu, savu ja pimeys esüntyivät varsin
usein havainnoijien Lausunnoissa:

Melkein kaiken aikaa paikka oli hirveän kuuma
ja meluinen.

Musiikki oli todella äänekästä eikä juuri voi-
nut kuulla rnitään. Huoneessa o1i hWin pimeää.

Sitten menin baariin ja huomasin sen olevan
täynnä ihmisiä ja tupakansavua

Melkein kaikki näyttivät ü'upakoivan:

Tupakanpoltto näytti olevan varsin yleistä ha-
vaintokohteiden keskuudessa

Melkein kaikki tupakoivat. Vaikka huone on
hyvin korkea, se on täynnä savua. Ty,töt näyttä-
vät polttavan yhtä paljon kuin pojat.

Harvat söivät, mutta kai-lrki joivat alkoholi-
pitoisia juornia:

Kukaan ei syönyt paitsi kaksi miestä, jotka istui-
vat Iähellä tarjoilutiskiä.

Vain yksi havainnoinnin kohteena olevista ryh-
mistä tilasi ruokaa; muuit tilasivat drinkkejä.

Sekä tytöt että pojat näy,ttävärt juovan täälIä
vain alkoholipitoisia juomia. Myös virvoitusjuo-
mia, kahvia ja teetä voi tilata, rnutta en nähnyt
kenenkään juovan niitä.

Kukaan ei juonut alkoholittomia juomia, kuten
vichyvettä tai luonnonmehua.

Sisääntulo

Sisääntutro huoneeseen, missä on jo rnuita ih-
rni,siä, ei ole pelkästäiän fyysistä toirnintaa.
SiIIä on eriasteisi,a sosiaalisia seurauksia.
Nuoret, joiden s,tatus on epävarmernpi kuin
koskaan myöhernmi,n elämässä, wat hyvin
üietoisia sisääntulon ja sitä heti ,seuraavien

toimintojen sosi,aalisista seurauftsista. Sisään-
tulo yksin tai seurassa osoittaa erilaista sta-
üusta, vaikuttaa päätöksiin, rnissä istua ja
kstä voi lähestyä sekä ,onko irtse lähestyttä-
vissä. Sisääntulo vaatü myös nopean silmäyk-
sen huoneeseen istumisrnahdollirsuuksien to-
üearniseksi sekä paikan valitsemiseksi. Paikan
valinta on erittäin tärkeä valinüa, johon pa-
lataan myöhem:ain.
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Havairurointiraporttien m.ukaan näytttää
siltä, että nuoret haluavat tultra diskoihin tai
riarvintoloihin kahden tai useamrnan hengen

ryhmi,ssä, lr,e näyttävät,tarvits,eva,n toüstensa

"moraalista" t;ukea tultressaan julkise'en paik-
kaan.

Poika ja tyttö, jotka seurustelevat, tulevat yhdessä.
Jos jollakulla ei otre vakituista ystävää, hän useim-
miten tulee sarnaa sukupuolta olevan ystävän
kanssa. Erityisesti tytöt näyttävät tulevan tyttö-
ystävänsä kanssa.

Kansa ei halua tu1la tänne yksin, vaan yleensä
muutaman ystävän seurassa.

Nuorten suosimissa diskoissa ja baareissa näkee
harvoin kenenkään tulevan sisään yksin, he tule-
vat aina (tietenrkin on poikkeuksia) kahden tai
useamman hengen ryhmissä.

Melkein kaikki havainnoijat sanovat, että
pojart näyttävät tulevan yksin useamrnin
kuin tytöt. Ilmiän raahdollinen selirtys käy
ilmi havainnointiraporteista :

Pojat näy,ttävät tulevan yksin useammin kuin ty-
töt. Näyttää myös siltä, että yksinäisen tytön on
paljon vaikea,rnpaa solmia kontakteja toisiin.

Jos tyttö tulee tänne yksin hän melkein var-
masti myös lälltee yksin. Tytöt ovat kertoneet mi-
nu1le, että jos joku haluaa tehdä tuttavuutta mui-
den kanssa, on se aivan helppoa. Mutta omien
havaintojeni mukaan yksinäisten tyttöjen tai poi-
kien ei ol,e helppoa solmia tuttavuutta.

Muutamat pojat ovat ilmeisesti jo juoneet
ennen sisä?intuloaan, tytät sen sijaan yl,een-

sä eivät ole.

Kun tytöt tulevat tänne he eivät ole hu,malassa,
pojat usein jo ovat.

Toisaalta huomasin, että pojat useammin kuin
tytöt olivat melko humalaisia jo tänne tullessaan.

Perinteirsett snrkupuolirroolierot näkyvät siis
selvästi isekä itse si,sääntulossa että päihty-
rnyksen,astreessa sisääntulohetkellä.

I stumnp ai,kan D ali,t I em,Ln en

trst'urnapaikam valirtseminen on sosiaalinen
päätds, joka hyvinkin saafitaa määrätä
illan ku,lun. Nuorten suosirnissa juomapai-
koissa ei yleensä ole tarjoilijaa tai h,ovirnesüa-
ria, joka ohjaa pöytiin. Tä1löin rnahdollisuu-
det päästä üoivottuun seuraan (ja rnahdotli-
sur.rdet huronon valinnan tekerniseen) ovat
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palj on suuremm.art ku,in kaIüssa ravinto,Iassa.
Sekä yhden nuoren ethtä h,avainnoijien lau-

sunnoista käy ikni, sütä isturnapaikkojen va-
linüa ilmeisesti täh,tää yhteen päärnäärään:
konrtaktien luourriseen vastakkaiseen suku-
puoleen. N:ün paikan val,itsenr.isesta tulee
monirnuoto,isen taktiikaar osa.

Jos löydät hyvän pöydän, rnissä ihmiset jttttele-
vat ja naurava,t kesrkenään, se on jo hyvä alku
illalle. Silloin voit tutustua moneen mukavaan
henkilöön. Jos istut yksin, tutustut tuskin kehen-
kään. (Nuoren ravintolassa vapaaehtoisesti anta-
ma lausunto)

Jopa täydessä huoneessa voit löytää vapaan tuo-
lin yksinäisen ja hiljaisen tytön viereltä. IIe ei-
vät näytä olevan suosittuja. Pojat näyttävät mie-
luurnrnin tulevan juttel,emaan sellaisen tytön kans-
sa, tai hakemaan tanssiin tyttöä, joka istuu vi,lk-
kaassa tyttöjoukossa, kuin lähestyvän ujoa yksin
istuvaa tyttöä.

Havatuurroijien mnrkaan yksin olwat pojat ja
tytöt täyttivät yleensä ensin sellairsen pöy-
dän istnrmapaikaf, jorssa istui sekä po,ikia että
tyrütöjä. Kun näitä paikkoja ei enää ollut, sekä
pojat että ty,töt näyt'üivät suosivan vasrtak-
kaisen srr:kupuolen val,taarnaa pöytää ja vas-
ta viimeksi ih,e isüuuttuivaü pöffiän, jossa o1i

vain saurr.*aa siukupuolta ol,svia.

Kaksi istu,mapailikaa etsivää poikaa, vaihdettuaan
keskenään pari sanaa, päättää istua pöytään, jos-
sa jo istuu kaksi tyttöä.

Ympärilleen katseleva tyttö istuutuu pöytään,
jossa istuu sekä 6rttöjä että poikia.

Poika, joka etsü itselleen istumapaikkaa, päät-
tää lopulta istua tyttöjen va.ltaamaan pöytään.

Erään nuoren mielipide ehkä selvitrtää syyn
süIren, miksi nuoret suosivat pöy'tää, jossa

roolemrraat sukupurolet ovat edustefiüuina:

"Sekapöydät" olivat ehkä suosituimpia siksi, että
niissä oli suurernpi mahdollisuus päästä mukaan
ryhmään (spontaaniin) ja vain tyttöjen tai poi-
kien valtaama pöytä ei muodostanurt ryhmää sa-
massa mielessä, vaan koostui yksilöistä. Sitäpaitsi
"sekapöydässä" istuttaessa innokasta muihin tutus-
tu,misen halua ei huomattu niin selvästi, koska se

tässä ryhmässä vaikutti luonnollisemmalta ja ryh-
mään sulautui helpommin.

Myöh,emrnin tarkastellaan, lcuinikra isrtumapai-
kan valinta vaikrlttaa rytrnän kiinrteyteen
illan kuluressa.



Alkolr,olin käyttö

Surosituin jtloma näytti olevan olut ja seu-
raavaksi eri viinit. Kolmanneksi suositui,rn-
pia olivat l,ong drinkit.

Kai,kkein suosituirnmat juomat nuorten keskuu-
dessa olivat nähtävästi oluet ja nk. "lonkerot"
(esimerkiksi vatrmiiksi sekoitettu gin ja tonic).

Melkein kaikki joivat ,olutta, vain sotilaan seu-
rassa istuva tyttö joi viiniä.

En nähnyt mitään perustavaa eroa tyttöjen ja
poikien suosimissa juomissa. Kaifl<ki j,oivat samo-
ja laatuja, useirnrniten olutta.

Juornien tilaamis- ja m,aksamirsüavat o.vat

myris tärkeitä, koska nüssä ilnrenevät suku-
puolten väIisessä kanssakäymisessä taparhtu-
flrrest muuüokset sekä näiden muurtostern vaü-
lsu,trus j uoneatapoihin.

Nuorten maksarnis,tavat eroavat nrelko sel-
väsrti aikuisten tavoisrüa ,siten, että valtaosa
nurox,isoa (rüppurnatta sukupuolesta) iltse

maksoi juorrnansa.

Yleensä huomasin, että sekä tytöt että pojat mak-
savat omat juomansa erikseen.

Monet nuorisopaikat,ov,at itsepalvelupaikko-
ja niin eütä juromat'oor maksettava tiskillä ja
noudettava sieltä. flseim,mirten sekä pojaft

dtüi tlntd,t nou,tivat ütse juoma,nrsa ja rnaksoi-
vat myös itse.

Molemmissa ryhmissä o1i tapana hakea ,omat juo-
tavat tarj oilutiskiltä.

Näytti siltä, että vain kahden henkilön ryhmis-
sä nuoret errsin keskustelivat hakeako uudet oluet
vai ei. Suuremrnassa ryhmässä kukaan ei näyttä-
nyt tarkkailevan toisten juomia määriä. Jokainen
ikään kuin "piti huolta" itsestään, ioi omaa "vauh-
tiaan" eikä yrittänyt pysyä toist'en tasolla. He os-
tivat, maksoivat ja joivat yksilöllisesti.

Traditioinaalinen rsukuptmliroolikäyttäytymi-
nen tuli kuitenkin esiin tapauksissa, joissa

tyttö ja poika rnu:odo,stirvat parin.

Etukä,teen muodostetuissa ryhmissä pojat kuiten-
kin näyttivät hakevan useammin oluet tytölle.

Juotuaan loppuun ensi,mrrnäiset drinkkinsä poi-
ka kysyy tytöltä haluaako hän uuden, tyttö'sanoo
kyllä ja poika tuo juomat.

Poikkeuksiakin kuitenkin oli:

Suunnitellessaan uuüta drinld<iä tyttö ottaa rahat
esün ja maksaa molempien puolesta.

KONTAKTIEN SOLMIMINEN
V AST AKKAISEEN SU KU PU OLEE N

Bn:nrn on üodennurt, erütä alkoholia juodaan
yleensä ryhrnissä. Häim,en tutkirnuksemrsa mu-
kaan (1963, s. 47) 14t-18 -vuotiaista pojis,ta

vain 3 % ah vürneksi juonrlt yksin. Myös
Rogers (1958, s. 244) hatr.a4 että oolleg€orpis-
kelijoiden alkoholin käytttö on nirnenoma€m
sosiaalista käyütäytyrnistä. Tyypillior,en opi,s-
kelija j,uro harvoin yksin. Hän juo juhlissa
ja muissa tilanteiissa, joissa rnyös rnuiüa ih-
nrisiä on läsnä.

Nuonten sosiraaliset tarpeet tuskin poik-
keavart sruflJrestikaan aikuisten vastaavj§ta;
itrse asiassa sosio,Iogisüa on rniltei itsesrtään
selvää, että nruorilla on voirnakkaampi tarve
kuul,ua vertais,ryhmään krlin aikuisilla Kui-
tienkin nuorilla ,on ongelma, joka h'uolirnatta
siitä, etttä se on varrnasti kaikkia ikäryhmiä
koskeva, ko,r,ostuu he,idän iässään; ennen kuiin
qn mahdollista srolmia toirnivi,a kontrakteja,
on pääsüävä jonkin ryhmän jäseneksi
pelkkä troisten seureLssa irsüurminen ei vielä
rnerkitse ryhmään kuuhlmista. Ensin on siis
luot,ava kontaktit ryhrnään, eikä oinnisturmi-
nen ole rnitenkään taattu.

Kontalrteja ei voida solmia milloin rtahansa

eikä missä ta.hanrsa. Toiset yrnpäristöt on
luotu varta vasten ravojrnil<si kontaktipai-
koiksi. Goffrnan: (1963, s. 134) on tordenmr,t,

että amerildralaisessa yhteiskunrrassa esfurrer-

kiksi baarit on määriitelty "avoi,rniksi" pai-
,I<oiksi, joissa on täysin sopivaa solmia uusia
kontakteja. Juuni uusien kontalcbien luo,mi-
ne{n on tällaisen ympäristrin tärkeirnpiä orni-
nai,s,uuksia.

Tiedro,t vüt,taavat si,ihen, ottä kontalctien
l,uc»minen ni,rnenomaan vastakkaiseen suku-
pu,oleen on hyvin tärkeä osa myös nuor son
ravintola- j a diskokäyttäytymisestä.

Näyttää siltä, että tänne tulemisen varsinaisena
syynä on toisten nuorten ihmisten tapaaminen ja
kontaktien luominen.

Vaikka varsinaista "kontaktitoimintaa" kuten
tarrssia tääIIä ei olekaan, ihmiset hyväksyvät kon-
taktien luomisen ravintolassa nonmaaliksi käyttäy-
tymiseksi.
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Poika avaa ty,tön käsilaukun ja oütaa sikarin.



Kaiken kaikkiaan näytti siltä, ettei tänne ole
tultu vain juomaan, vaan tapaarnaan ystäviä ja
muita nuoria ja puhumaan ja tanssimaan ,toisten
nuorten kanssa.

Näybtää siis siltä, että ravinrtoloissa ja dis-
koissa käynti suo nuorille mahdollisuuden
üutustua muihin rsErmaa ja etenkin vastak-
kaista zukupuolta oleviin nuoriin sosiaali-
sesti hyväksytyllä tavalla. Tämä mahdotli-
suus näyttää olevan tärkein syy näide'n paik-
kojen suosioon.

Miten kontakteja vastakkaiseen sukupuo-
Ieen sitrten luodaan? Tämä on tärkeä sosio-
Loginen kysymys, koska suopea ympäristö
qn kuitenkin vasta vain näyttämö. Suopea-
kaan ympäristö ei yksinään synnytä tietrtyä
käyttäytymistä, rtarvitaan myös osanottajien
toimintaa. Sitä paitsi avoimet paikat vaihte-
levat ssr suhteen, missä määrin ne tarjoa-
vat ltronnolli§a konrtaktien solmimisen mah-
dollizuuksia. Jos on rnahdollista tanssia, ta-
paamismahd,ollisuudet ja mekanismit ovat
erilaiset kuin sellaisissa paikoissa, joissa ei
tanb§ta.

Tutustumi,nen t ans sipaikoiss a. Nu,or,üen tans-
§ipaikoissa per,,inteisten sukupuoliroolien mu-
l<ainen käyttäytynnirnen üulee esün (juomien
til,aarnis- ja maksarnistilanteissa ei eroja
esi,iutynyt). Po{ille luonnollisin tapa tr.ltustua
vastakkairseen sukupuoleen on taassiin hLake-
rniL:ren:

Kuten sanoin, tytöt eivät olleet kauan yksin, kak-
si nuorta miestä pyysi heitä tanssimaan ja istui
sen jälkeen tyttöjen pöytään.

He kumartavat ja kysyvät kohteliaasti: saanko
tanssia kanssasi. Jos tyttö suostuu, he menevät
yIäkertaan tanssimaan. Sen jälkeen he tulevat ta-
kaisin drinkille.

Tytöillä näytti yhä edelleen ole,vran p,assü-

visempi rooli. (Tämä pätee sekä tanssi- että
muissa paikoissa.)

Tää11ä ovat käytössä perinteiset sukupuoliroolit.
Pojat ovat tutustumisessaan aktiviisempia kuin
tytöt. Tytöt vain odottavat, että joku tulee.

Kaikissa näkemissäni tapauksissa poika teki
aloitteen.

Tytöt näyttävät künnostuksensa vastakkai-
seen sukuptr,oleen epäsuoremmin kuin pojat.

Kaikki tytöt näyttivät siltä kuin he eivät ollen-
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kaan olisi künnostuneita -nuusta maailmasta. Kui-
tenkin he salaa tähystelivät muissa pöydissä istu-
via tai ohikulkevia.

Tytöt pyytävät kuitenlkin joskus tuntemiaan
poiki,a tanssiin. Se on taktinen sürto muiden
poikien künnostuksen herättämiseksi. Tytöt
näyttävät olevan sitä mieltä, että on hyvä
tulla nähdyksi tanssi,rnassa:

§töt saattavat ensin pyytää tuttua poikaa tans-
siin ja sitten istua odottamassa muita poikia. Ty-
töt juttelevat keskenää4 että tyttöä pyydetään
paljon useanunin tanssimaan, jos hänet on jo näh-
ty tanssirnassa. Tässä ,näyütää pätevän kasautuva
vaikutus.

OIen nähnyt, että samat tytöt tanssivat kaiken
aikaa. Eri pojat pyytävät heitä tanssiin, vaikka
heidän vieressään istuu monta tanssihaluista tyt-
töä, jotka eivät ole tanssineet kertaakaan.

Tutustuminen pai,koissa, joisso ei, tanssita.
Sosiraalisen kanssakäyrnirsen martrdollisuudet
paikoissa, joissa ei ole rtanssia, ovat paljon
pienemmät kuin esimerkiksi diskoissa. Ktrn
sinun odotetaan tanssivan, voit helposti tu-
tustua moneen uuteen henkilöön. Pojat tans-
sipaikoissa voivat tanssia monen tytö»r kans-
sa ja sirtten pyytää jotakuta tyttää baariin
tai pöytäänsä drinkille. Paikoissa, joissa ei
ole tans'sia, ei kontaktien luomiseksi ole ,tut-
üura ja turvallista rituaalia ja siksi vaaditaan
tyttöihin tutustumiseksi eoremmän rohkeut-
ta kuin tanssipaikoissa. Myös tytöille kon-
taktien solmiminen on selväsrüi helpormpaa
tanssipaikoissa. Jos useat pojat pyytävät hän-
tä tanssiin, hän saa monta uuttra konrtaktia.
Jos kukaan ei pyydä häntä, hän voi parantaa
rtilannetta pyytämällä tuttua poikaa tanssün
tai,tanssia tyttöystävänsä kanssa. Sellaisis-
sa paikoissa, joissa ei ole tanssia, hän ei näh-
tävästi voi tetrdä juuri muuta kui,n isüua
pöydässään ja solmia rnahdollise;t kontak-
tur-sa sünä.

Havaintoj en mukaan eitarnssipaikoissa poi-
ka lähestyy tyttöryhmää. Näyttää siltä, että
rmelkein kaikki tytöt kuuluivat jonkinlaiseen
ryhmään, sekaryhmään (sekä poikia että
tyttöjä) tai ryhmään, jossa oli vain tyttöjä.
Pojat eivät tavallises,ti lähesty tyttöjä, jotka
istr"lvat sekaryhmissä.

Kukaan poika ei lähestynyt ryh,mää, missä poikia



oli läsnä, vaikka tyttöjä olisi enernrnän kuin poi-
kia.

Poj:at lähestyivät tffiiryhmää melkein aina
yksitellen:

Koska melkein kaikki tytät kuuluivat jonkinlai-
seen ryhmään, oli luonnollista että lähestymisyri-
tykset kohdistuivat ryhmään eivätkä johonkin
yksityiseen tyttöön.

Poika lähestyy ryhmää, joka koostuu neljästä
tlrtöstä. Hän puhuu ensin erään tytön kanssa yrit-
täen liittyä senraan, muüta ei ole tervetullut. Hän
ei kuitenkaan vielä lannistu, vaan kääntyy toisen
tytön puoleen ja sitten koko ryhmän puoleen' Hän
jää heidän luokseen suunnilleen viideksitoista mi-
nuutiksi, ennen kuin lopulta palaa omaan pöy-
täänsä.

Kontaktien luomisen vaikutus ryhmän kiin-
teyteen on mielenküntoinen. Koska sosiolo-
git ovat useimmiten tutkineet ryhmän kün-
teyttä ristirütojen ja yhteistyön ylr,teydes'
sä, he ovat olleet vähemmän kiinnostuneita
sellaisista ryhmistä, joiden jäsenten varsi-
naiset tavoitteet tekevät ryhmät hyvin hel-
posti rikkoutuviksi ja tilapäisiksi. Eräät ryh-
mät näyütävät ,todella syntyneen pelkästääin
ornaa hajoamistaan tai uudelleen muokkau-
tumista varten. Tyttöryhmät pysyvät koossa
melkein koko ajan, vaikka luulisi, että tytöt
haluavat saada ryhmäänsä myös poikia. Poi-
kajoukot sen sijaan useimmiten pirsto'utu-
vat. Sekajoukot ovat selvästi kestävimmät.

Tietenkin ryhmässä, jossa molernmat sukupuolet
ovat edusteütuina, kanssakäyminen tapahtuu ryh-
män sisäIlä.

Ryhmä pysyi paremmin koossa, jos se koostui
vain tytöistä tai tytöstä ja pojasta.

Tytöt näyttävät pysyvän yhdessä kauemmin,
poikajoukko ei ole niin kiinteä kuin tyttöjoul<ko.
Tytöt istuvat usein samassa pöydässä koko illan,
he tekevät tuttavuutensa sünä.

Poikajoukkojen pojat erosivat joskus ystävis-
tään yrittäessään liittyä tyttöjouldr,oon. Tytöt py-
syivät yhdessä rnelkein koko ajan.

Alkoh,olin kägttö ja kontakti,en
solrnixwinen

Alkoholin käytüö ja kontaktien solmiminen
eivät ole vain rinnakkaisilmiöitä. Myös niri-
den keskinäinen suhde on tärkeä. Niillä
on rnolemminpuolinen vaikutus
toisiinsa.

Alkoholi,n oatkutus kontakti'en solmi,miseen.
Patrick (1951, s. 93) on todennurt pienien aI-
koholiimäärien ,aruttavan useimpia ihmisiä
komrnunikoirnaan vapaanunin toisrüensa kans-
sa. Harvainnot nuorten ju,omapaikoissa tuke-
vat tata l(asrtysta:

Tuskin missään pöydässä keskustelu pääsi a'lkuun
ilman alkoholia. Melkein kaikissa pöydissä tarvit-
tiin pari olutta ja tupakoimisrituaali ennen kuin
sanaakaan lausuttiin.

Ilman alkoholia pojat näyttävät olevan liian
ujoja puhuakseen vieraiden tyttöjen kanssa.

Kolmen tai neljän drinkin jä1keen luodaan
kontakteja. Esimerkiksi kaksi nuorta tyttöä istuu
pöydässä ja juo olutta. Hetken kuluttua kaksi poi-
kaa istuutuu samaan pöytään. Pitkän aikaa poiat
ja tytöt eivät puhu toistensa kanssa. Juotuaan kol-
me olutta tytöt ja pojat alkavat vilkuilla toisiaan
ja hymyillä. Heti sen jälkeen toinen pojista tar-
joaa tytöitle tupakkaa ja kohta kaikki neljä kes-
kustelevat keskenään.

Näyttää sitrtä, että tytöt jopa hylkäävät "odot-
tavan prinsessan" roolinsa nautittuaan tie-
üyn määrän alkoholia.

Tuttujen poiki,en pyytäminen tanssün näyttää sil-
loin olevan aivan "okaY".

Selvin päin tyttö ei juuri koskaan pyydä vie'
raita poikia tanssiin, tuttavaa hän voi pyytää mon-
ta kertaa.

Tytöt eivät pyydä vieraita poikia tanssiin sel-
vin päin, mieluumrnin he tanssivat muiden tyttä-
jen [<anssa.

Täytyy myös muistaa, eütä alkoholin käytöllä
on toinenkin funktio, joka on täysin riippu-
maton itse alkoholista: se suo mahdollisuu-
den ajan kuluttamiseen, se saa sinut näyt-
tämään Öoimeliaalta, vaikka e,t itse asiassa

üee mitään, ja niin ollen voit suunnitella seu-

raavaa siintoasi ja saornalla näytttää täysin
väIinpitäm ä ttä,mäIt ä.

Kont aktien luotnr,s en u arkutu s alkohohn kögt-
töön. Näyttää sitrtä, että kontakteja varten oor

jnrrotava juuri sopiva määrä alkoholia. Jos po-
jat juovat lüan paljon, fytöt eivät hyväksy
heitä. Alkoholin noo1i muuttuu kuittenkin illan
mitrtaan. Alussa alkohotri on myön,teinen te-
kijä, sütä on apua al,oitetta.essa keskusteluja
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wieraiden ihmisten kanssa. Alkoiholi süs myö-
tävaikuttaa kontaktien syntymiseen. Kour-
taktin luornisen jälkeen täytyy vanoa, trnuu-
ten saattaa huomata, etrtä alkoLrolisfa on tul-
lu,tkin kielteinen tekijä: jos esrimerkiksi poi-
ka on liian humalassa, hänrtä ei hyväkisytä
,tyttöjen parissa. Tois,aalta, jos hänet on jo
hyväksytuty, kontaktin säily,ttäminen on nyt
tärkeämpää kuin ju,orninern ja se siis saa hä-
net j uornaan väh,emrnän.

Havainrtroja pojüsta, iotka ovat juoneet lii-
kaa:

On tärkeätä havaita, että jos poika on juonut lii-
kaa, tytöt eivät hyväksy hänen seuraansa (jos nä-
kee, että hän on todella humalassa).

Vähän yli kymmenen heidän lasinsa olivat tyh-
jäit ja he nousivat pöydästä melko humalaisina.
Tfe rnenivät jonnekin, jättäen savu:kkeensa pöy-
dälle, rnutta tulivat pian takaisin. Kävivät var-
maan miesten huoneessa. Tullessaa,n takaisin hei,l-
1ä oli uudet drinkit. Nyt he yrittivät saada ty,ttö-
jä pöytäänsä, onnistumatta. Sitten he yrittivät is-
tuutua pöytään, jossa oli kolme tyttöä ja yksi poi-
ka, ,rnutta nämä eivät lainkaan pit'äneet siitä.

Tytöt eivät pitäneet siitä, että pojat, joiden
kanssa he tanssivat, olivat humalassa. Poikien oli
pystyttävä tanssimaa'n hyvin.

Näyttää rsiis siltä, eittä voi joko soknia kon-
tarkteja (tanssia) tai h,urnaltua, nxutta ei mo-
lLernpria.

Yksin iistuvat pojat joko ottavat pari drink-
kiä ja lähtevät sitten poiis, tai he istuvat
kauem,rnin ja juovart enemrnän. Ensin rnai-
nitussa üapauksessa poika ilmeisresti on vain
pistäytynyt drinkille ja on rnartkalla jonne-
kin nrruualle. Toiseksi rnaini,tussra tapamkses-
sa hän on tullut luodakrseen kontakteja eikä
ol,e onnistunurt, rnutta tnivoo ehkä vielä on-
nistuvansa. Tyt<iü eivät juo paljoa yksin ol-
lessaan.

Nr.mero 5 alkaa juoda olutta klo 16.35. Hän näyt-
tää yksinäiseltä ja lukee kirjaa. Kirja on enem-
män veruke kuin kiinnostuksen kohde. Hän kat-
selee ympärilleen koko ajan. Hän ottaa seuraavat
oluet ktro 17.10 ja jättää paikan klo 17.50.

Poika istuu yksin pöydässään. Hän iskee silmää
lähellä istuville tytöille. He eivät välitä. Sitten hän
yrittää aloittaa keskustelun X<ahden vierreisessä
pöydässä istuvan tytön kanssa. Nämä eivät myös-
kään reagoi. Poika tuo itselleen enemmän juota-
vaa ja istuu siinä koko illan näyttäen illan ku-
luessa vain enemmän humalaiselta.
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Jos tyttö on yksin hän ei näytä humaltumis-
taan.

Ryhmät, joissa on pitkään ollut vain poikia,
näyttävät juovan eniten. On jopa havai:ttu,
että erityisesti ne pojat, jortka ovat yrittä-
neet luoda kontakteja nnnltta eivät ole onnis-
tuneet, juovat hyvin paJ.jon. On ilmeistä, että
silloin syntyy ,helporsti noidankehä: ensfur
poika juo hi,ernan lükaa, eikä rty,ütö hyväk-
sykään häntä. Unohtaakseen rtai pei,ttääk-
seen epäonnirsturnisensa hän juro vuonoisrtaan
em,emmän. Nyt hänfä ei varmastikaan hyväk-
sytä ja hän juo taas lisää jne... füse asiassa
myös aikuiset j,ourttavat joskus sarnanrtyyppi-
siin noidankehiin.

Kun kontakteja ei vielä ol'e luotu ollenkaan, al-
koholin juominen näyttää olevan runsainta.

Kommentti poikaryhmästä: Nuo pojat ovat, juo-
neet paljon kailen aikaa, suunnilleen kolme drink-
kiä samassa ajassa kuin itse juon oluen.

Kommentti pojista, jotka ovat yrittäneet 1ähes-
tyä viereisen pöydän tyttöjä ja joita ei ole hy-
väksyüty: Tyttöjen pöytä oli tyhjä (he tanssivat)
ja eräs noista kolmesta pojasta otti tyttöjen pöy-
dältä lasin ja heitti sen seinään. Se meni tieten-
kirn rikfl<i ja aine roiskui ylt'yrnpäri.

Mahdollista tietbenkin on, että tietty juopu-
nurt käyt',täytyminen voi o1l,a hyödyksi kon-
takrtien solmirnisessä, j,ors osaa käytitää päih-
,t5rmystä oikealla taivalla hyväks,een. Cavan
(1966, s. 6?) toteaa, etttä alkoholtur vaikutuk-
sen alaisena on "lu,pa" tehdä sellaista mikä
muuten ei olisi sallittua. Tähän kuulu,vat
seikä tapaukset, joirssa heflkilö om olevinaan
humal,tu,neempi kuin itse asiassa on, että ta-
paukset, joissa henkilö pyrkii korskettamaan
toisia enern:rnän kuin tavallisena kanssakäy-
rnisenä yleensä on sallittu. Korska Lrunnaltu-
nut käyttäytyminen, jo,ta yleisesti pidetään
tympäisevänä, estää nopeasti kontakttien luo-
misen, myös päihtyneen käffiäytyrnisen (,to-

dellisen tai teeskennellyr) täytyy olla puo-
lreensavetävää.

Olen puhunut tytön ja pojan kanssa. Heidän mie-
lestään ihmiset usein teeskentelivät olevansa juo-
vuksissa.

Monessa viereisessä pöydässä pojat ja tytöt kos-
kettelevat toisiaan enemmän, kun he juovat alko-
holia ja kun :toiset luulevat heidän olevan juo-
vuksissa.



Kun kontaktitt on luotu, niiden säilyttämi-
nen näy'ttää yleensä olevan tärkein seikka
ja alkoholin juominen toisarvoista troimintaa.

Kaiken aikaa minulla oli sellainen tunne, että poi-
jat yrittivä,t "iskeä" tytöt (viedä heidät mukanaan
jonnekin muualle tai tavata heitä toistekin). Niin
että pojat joivat aivan vähän ja olivat hyvin koh-
teliaita koho ajan.

Näyttää siltä, että kun ihmiset ovat onnistu-
neet tutustumisyrityksessään, kontaktin säilyttä-
mirnen on tärkein sei,kka ja juominen taas tois-
arvoista.

Silloin kun kon,ta;l<tien säilyütämi.n:en on jol-
lakin tavoin taattu kutem esimerkiksi "s,tyy-
laavilla" pareilla, juomisen merkiüys näyttää
jäIleen lisääntyvän.

Mtr,tta kun ystävyyssuhde on vanhempi eikä
o1e pelkoa, etteikö se tulisi säilymään, juominen

tulee taas tänkeämmäksi.
Myöhemmin he tulivat takaisin ja muodostivat

taas kaksi paria ja kaksi "poikamiestä". Nuo kaksi
poikamiestä alkoivat heti juoda enemrnän kuin
parit.

Alkoholi,n kägtt ö i a s o si,aalt'nen
kontroll,i

Sosiaalinen kontrclli koostuu,monenlaisista
nronrreils,ta ja toirnimnoista - rnm. sekä jul-
kittuoduista etrtä peitetyistä - jotka sanele-
vat milIainen käyttäy,tyminen on rnuiden
ihmisten hyväksymää. O1isi mieleurküntoista
tietää, mitkä konrtr,ollimekanisrnirt pitävät
mk. "norrnaali,a" alkoholin nauttijaa raiteil-
laan ja a,ntavat ongelmajurornarin harhailla.
Nuorille ovart yh,teiskunnan ja muiden nuor-
ten od,ortul<set sekä heidän ornart fyysiset
neakti,o.nrsa paljon oud,ompia kuin varstaava,t
aikuisille.

Muutarnrajt nuoilten alkoholin l<äyttöön vai-
kuttavista sosiaalisen kontrollin nrurodoista

ovalt tulleert esille jo ai[<aisemmin. Niinpä
nurorten käy,tössä oleva raha,rnäärä luonnol-
lisesti vai'l<urttaa sel:ä nautittun alkoholin laa-
tuun että määrään. Peiüetympi tarve solmia
kontakteja ja tarve tehdä hyvä vaiikufius uu-
teen tuttavaan toimivart anyös kontrollikei-
noina. Korrtat<tiyrityksen o.nLnis,tuminen näyt-
ti tekevän alkoholio: käytön toisarvoiseln-
rnaksi ja epäonnisturninen taas lisäävän aI-
lioh,oli,n käyütöä.

Tarkasteltaessa, nr,ikä vaikutus sukupuoli-
roolieroill,a on alkoholin käyttöön, havait-
tiin j onkinlaisesüa muu,tturmisesta huolimatta
nairsten ja miesten alkoholin käyüöllä olevan
edell'een eri nLormit. Jopa humalassa suku-
puoliroolitt säilyvät. Poj at humaltuvart urseam-

min kuin tyttirt ja ovat tä[öin'tyttöjä äänek-
käämpiä.

Tytöt eivät näytä haluavan herättää hucvmiota

muiden keskuudessa. Tietenkin tytöt haluavat teh-
dä jonkirnlaisen vaikutuksen muihin, mutta he ei-
vät tee sitä juttelemalla äänekkäästi niin kuin
monet poikajoukot.

Tyttöryhmät juovat vähemmän [<uin poikaryh-
mät ja tytöt käyttäytyvät hillitymntin.

Vaikuütaa siltä, että pojat juovat enemmän
kuin tytöt, ainakin jos näkee oikein juopuneen
henkilön, hän useimrniten on poika.

Hurnaltunut poikajoukko:
Pojat alkoivat huuitaa rnuissa pöydissä istuvillg

minäkin sain osani.

Ryhrnät vaikuttavat jäseniinsä. Bacon & Jo-
nes (1968, s. 48) kirjoi,ttavat: Näyttää uskot-
tavalta, että käsitykset alkolrolin käytös,tä
twiävät rytlmän jäsenten keskuuteen yhtä
trrelposti [<uin hiusmuotü. Bru,un (1959, s. 91)

toteaa nautirttujen alkoholirnäärien standar-
dipoikkeamien olevarn pi,eneonpiä ryhrnän si-
säIlä kuin oüetüaessa huorni,oon kaikki t,ufki-
tutb henkilöt.

Tämän mukaan luulisi rrurorten pairrosta-

van toisiaan juornaan enem;män tai vastaa-
vasti vähenrmän rm.rkauttaakseen yksiltin
ryhmän j,uroraatapoihin. Havainrtoj en rnukaan
ilmeni vain vähäistä painostusta j,uomisen Ii-
sää,rniseksi. Mahdollisersrti syynä on se, että
painostu:s on pääasiallisesti epäsuoraa; kyl-
mäkiskoinen'suhtautu,rninen raittlüseen hen-
lcilöön tai hänen ttekemisensä naurunalai-
seksi. Tällaista,paino,strtlsta o,n,ulkop,uolisen
kuitenkin hyvin hankala harvailta. Nuoren
itlmisen, joka haluaa "kuulua" ryhmään, on
erj,tyisen vaikea kestää painostusrta. Havait-
tu pairrrostuksen vä,häsy5rs voi rnyös johtua
siitä, eütä nuoret ovat j,o valinneert sellaisst
ystävät, joid,en alkohoiin käytön nortnirt ovat
samanlaiset kuin heillä irtrsellään. Bruunin
(1959, s. 92) mukaan ryhmästä ulo,späin
suuntautuvart aggressiot pyrkivät lüsäämään
ryhrnän kü,ntey,ttä.

Havainnoirsta iJ,meni, että ryhmässä juo-
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pum.inen vaikutti samalla ,tavalla sen kiin-
teyteen:

Humaltuminen näytti pitävän ryhmän tiukemrnin
koossa, kun ihmiset menettivät kohteliaisuutensa
ulkopuolisia kohtaan ja saattoivat esimertkiksi kes-
keyttää ulkopuolisten keskustelut.

Vertaisryhmän taholta ei näyttä,nyt olevan min-
käänlaista näkyvää painostusta juoda enemmän,
näytti pikernminkin siltä, että painostus tuli ryh-
män sisältä, koska oluen juonti oli ryhrnään kuu-
lumisen tunnus.

Ryhmän jäsenet alkoivat rnyös tuoda toisil-
leen olutta u,searnmin illan kuluessa. Täirrnä

näytti olevan painosüusrta juomirsen l,isäämi-
§gen:

Tämä esti juomisen ,lopettarnisen, kos,Ica olisi
ol,h.ut paljon vaikeampaa sanoa "ei" kuinvainkäy-
dä hakemassa olutta. Ja koska juominen oli ryh-
män tunnus ja piti sen koossa, olisi ollut hyvin
epätodennäköistä, että joku olisi hylännyt ryhrnän
tunnuksen sanomalla "ei".

Tytöt, vaikka hekin perin harvoin, paino,stti-

vat poikia väherrtämään alkoho,lin käffiiä:

Poika alkaa humaltua, hän on aivan punainen
kasvoiltaan ja hänen silmäluomensa näyttävät hy-
vin painavilta. Tyttö sanoo: "Alä juo enempää,
rnennään kotiin." Kun hän ei liikahdakaan, tyttö
hitaasti pukee takkinsa päälleen. Sitten hän ta-
puttaa poikaa käsivarrelle ja puhuu hänelle hil-
jaa. Vähän ajan kuluttua poika pukee myös pääl-
lensä ja he lähtevä,t.

Ennen kysymystä, kuinka paljon ja minkä
tyyppisrtä kontrollia ravintoloiden j a diskoj en
johto käyittää nuorisopaikoissa, on syytä tar-
kastella täIlaisten praikkojen johdon varsin
ambivalenttia ase{maa. Yhteirsktrnta odottaa
alkoholin anniskelupaikkojen olevan vas-
tuussa asiakkaittensa kulloisestakin tilasta.
Tämä od,oturs korostuu erityisesti, kun kysy-
mys ,on nuorista. Toisaalta diskot ja ravin-
tolat ovat liikeyrityksiä, joissa pääasiallinen
myyntiartikkeli on alkoholi. Ne luonnolli-
sesti toivovat lsuosionsa lisääntyvän tai ai-
rrakin säilyvän. Lüan "ankara" paikka tus-
kin pysyy nuorten suorsiossa. Diskojen ja ra-
virutoloiden johto ei toisaalta voi päästää

suiltsia liian löysälle, koska saattaisivat sil-
loin menettää "vanhoillisemmat" asiakkaan-
sa tai jopa anniskelulup,ansa.

Havrainnoijat eivät &ruornanneet, ebtä johto
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olisi avo,irneshi pyrkinyt säätetremään nuror-
ten käyttämää alkoholirnäärää. Pähtyneitä
pidettiin kuitenkin jossain määrin silmäIlä.
Myös ikäraj aa valvotttän.

Siellä oli helppoa juoda paljon, kosfl<a jolleivät
omat jalkasi kantaneet tiskille saakka, oli muita
auttavia jalkoja, jotka tekivät sen puolestasi.

Kummallakaan noista ryhmistä ei ollut min-
käänlaisia vaikeuksia saada tilaamiansa juomia.
Tarjoilijoilla ei ollut aikaa pitää asiakkaitaan sil-
mäliä tai tehdä muuta kuin kiirehtiä pöydistä keit-
tiöön ja takaisin.

Tarjoilija rtoi kaiken mitä pyydettiin.

Epäzuora il<ontrollikeino, jota johto tietoises-
üi üai t,ietämättää,n käyttää, on rtarjoilun hi-
taus. Tämä o'n ihanteellinen rtapa hidastaa
asiakkaiden juornista rikkormatta sallirmu-
dern vaikutelmaa"

Juominen oli yleensä varsin hidasta, mutta tämä
johtuu hitaasta tarjoilusta. Tarjoilijat olivat noina
il,toina hyvin kiireisiä ja kesti kauan aikaa ennen
kuin he saattoivat tuoda kaikille tilatut juomat,
vaikka he eivät rajoittaneetkaan ihmisten juo-
mista.

Myös Par,tanen (1969, s. 78) toteaa, että ra-
vinLtoloiden johto harjoittaa üiettyä valvon-
taa rnutta pyrkü sillä lähinrnä eliminoimaan
häiritsevää käyttäytymistä erikä lopettamaan
itse juomista.

Vahtimestari kysyy henkilöllisyystodistusta nuoril-
ta näyttäviltä, olutta juovilta henkilöiltä ja käve-
lee ympäri huonetta. . .

Pientä painostusta juoda vähemmän tai käyt-
täytyä hyvin huomattiin johdon taholta: tummaan
pukuun puettu mies, joka näytti valppaalta ja te-
hokkaalta, teki silloin tällöin kierroksen ja piti
tilannetta silmällä. Keran näin hänen ohjaavan
kaksi humalaista poikaa ulos. Niin että kaikki tie-
tävät, että jos eivät käyttäydy kunnolla juotuaan
liikaa, heidät heitetään ulos.

Melko huo'noakin käyttäytymistä tuntuu
tietyissä paikoissa katsottavan läpi sormien :

Ilrttöjen pöytä oli tyhjä (he olivat tanssimassa) ja
eräs noista kolmesta pojasta otti lasin tyttöjen
pöydältä ja heitti sen seinään. Se meni tietenkin
rikki ja neste roislkui ylt'ympäri. Poika palasi pöy-
täänsä ja oli niin kuin ei mitään olisi tapahtunut.
Heti tärnän jälkeen he hakivat itselleen uudet
drinkit ja saivat ne. Johto ei tehnyt rnitään, tar-
joilijatar tuli ja pyyhki sotkun pois.

Kahta asiaa eri tunnuta rtr-yväksyvän, nimit-



täin ylen antarnista ja pöydäsrsä tappelua.
Eräs poika ravintolassa:

"Vahtimestari kertoi minulle että tappeleminen
on täällä kieltrettyä."

Eräs poika kertoi:

"Kerran kun istuin tätillä ja join oikein kunnolla,
annoin ylen. Minulle ei sellaista ollut ennen ta-
palr,tunut. Portsari vei minurt ulos,"

Poistuminen

Illosrneno on luonrrollisesti nuorten disko-
ja ravintolakäyttäytymisen tärkeä "finaali".
Poistrmisesta nähdään, kuka on onni,stunut
solmimaan kon'taktin vastakkai,sre'en suku-
puoleen. Lähtiessä paljastuu myös rnirten pal-
jon kukin on juonr.lt. Li:säksi selviää, onko
IäIutö vapaaehtoinen vai ei.

Illan päätyttyä pareja ja sekaryhmiä on
enemmän kuin tultaessa sisään. "Onnistunei-
den" Iähdöt ajoittuvat varhaisiltaan rtai sit-
ten suhteellisen,myöhäiseen ajankohtaan.

Poika kertoo rninulle: Tää11ä .on sellainen systee-
mi, että joko tulet tänne iskemään tyttöä tai tyt-
töjä ja lähdet sitten jonnekin yksityiseen paik-
kaan, tai jäät tänne koko illaksi ja lähdet täältä
myöhään illalla tytön seurassa, jos sinua on onnis-
tanut.

Poika pyytää tyttöä tanssiin. He keskustelevat
innokkaasti tanssilattialla toisen parin kanssa.
Kohta he päättävät lähteä, vaikl<a ilta on vasta
alussa.

Kun seisoin ravintolan ulkopuolella klo 12.00
yö11ä, enimmäkseen pareja ja suurempia seka-
joukkoja tuli ulos.

Muurtamat asiakl<aat lähtevät katseltuaan
vain hetken ympärilleen ja todettuaan pai-
kan heille tarjoamat rnahdollisuudet kon-
üaktien solmi,miseen:

Kaksi tyttöä tuli sisään ja käveli yrnpäri näköjään
hakien jotakuta. "He eivät ole tää11ä", toinen sa-
noi, "mennään pois". Ja he menivät,

Poisturninen yksin humaltuneena myöhään
illalla viittaa epäonnistumiseen, jollei pää-
rnääränä muihin tutustumisen sijas,ta ole
pelkkä juominen ja sen seurauksena humal-
tlrminen:

Poika, joka on istunut yksin koko illan ja monta
kertaa on yriltänyt lähestyä tyttöjä siinä onnistu-
matta, lähtee myöhään illalla täysin juovuksissa.

Kaksi poikaa eri pöydissä ovat istuneet yksin

juomassa kdho illan. He eivät edes ole yrittäneet
lähestyä tyttöjä. He rnenevät myös yksin ulos
täysi,n humaltuneina.

Tytöt näyttävät olevan p,oiistuessaa,n poikia
selvempiä:

Kaikista ulosmenevistä pareista pojat olivat tai
näyttivät olevan enemmän humalassa kuin tytöt.

Pakolliset poistumiset aihsutuvat joko jorh-

don tai muiden a§akkaiden toimenpi,teistä.

Vahtimestari sanoi eräälle pojalle, että olisi pa-
rempi j,os hän lähtisi kotiin. Poika oli häirinnyt
muita asiakkaita, hän kaatui kerran taaksepäin
pöydän yli. Poika ei tahtonut 1ähteä, siksi hän
sanoi soittavansa itselleen taksin. Meni puheli-
meen ja kun vahtimestari käänsi selkänsä, tuli
toista tietä takaisin ja istui tyytyväisen näköi-
senä vanhaan pöytäänsä. Myöhemmin hänen kui-
tenkin oli pakko lähteä.

Poika baarissa: "Minä juuri ajoin erään tyy-
pin ulos, hän löi kimmaa tanssilattialla, en voi
sietää sellaista."

"Kaverit" käyttävät vain lievää painostusta,
he "huolehtivat" juopuneiden ystäviensä
poistumisesta:

Tyttö seisoo baaritiskin ääressä. Hän on melkoi-
sen huma,lassa ja puhelee nuoren miehen kanssa.
Tyttö näyttää olevan hänestä hyvin kiinnostunut,
nojaa häneen ja yrittää katsoa pojan silmiin (sii-
nä kuitenkaan onnistumatta). Yht'äkkiä toinen
poika tulee baariin ja yrittää vetää tytön sieltä
pois, mutta tyttö kieltäytyy: "anna minun olla, en
minä vielä halua lähteä kotiin, täällä on kivaa".
Myöhemmin kaksi poikaa ja tyttö tarttuvat hänen
käsivarsiinsa ja ohjaavat häntä ovea kohti. "Mi-
nua viedään kuin pakettia", tyttö valittaa.

Jos joku on sekajoukossa oikein humalassa,
muut ryhmän jäsenet huolehtivat hänen kotün
lähdöstään.

Kun joku, josta ei pidä, pyytää lähfiemään
mukaansa, o,n mahdollis,ta rnenetellä esimer-
kiksi seuraavalla tavalla:

HWin juovuksissa oleva poika yritti saada erästä
tyütöä ltihtemään kanssaan, mutta tyttö, joka is-
tui muiden nuorten kanssa eräässä pöydässä, ei
nähtävästi halunnut lähteä. Poika tuli monta ker-
taa pöytään kysymään, tulisiko tyttö hänen kans-
saan, mikä hermostutti pöydässäistujia. Lopulta
tyttö meni pois, luultavasti naistenhuoneeseen, ja
muut kertoivat taas lähestyvälle pojalle, että tyt-
tö oli lähtenyt kotiin. Poikakin Iähti silloin pois
mumisten itsekseen. Vähän ajan kuluttua tyttö
palasi pöytäänsä muiden joukkoon
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KESKUSTELUA

Ravintoloissa ja dirskoissa tapahtuva nuorten
alkoholin käyttö näyttää lüttyvän hyvin kiin-
teästi kontaktien solmimiseen,nimenom,aan
vastakkaiseen sukupu,oleen. Motävit käy'ttää
alkoholia eivät näin ollen o,1e täysin samat
]ruin aikuisilla: Pa,rtasen (1969, rs. 35) mu-
kaan aikuiset hakeurtuvat ravintotraan lähin-
nä rentoutuakseen ja aterioidakseen. Ero
johtunee si.irtä, että useirnmilla aikuisilla on
pttoliso, lapsia ja mu,urtenkin vakiintuneet
kontakti,t. He eivät ilmeisesti ,tunne nün vo,i-
naakasta trarvertta uusien suhteiden solmimi-
seen kuin nu,oret, jotka ovat luomassa ornaa
sosiaalista yrnpänisrtöään. Keski-ikäirsrten ilfia-
päivätanssien asiakkaiden rnotüvit rsaatttaisi-

vat sen sijraan olla sanaoja kuin nuorten dis-
ko- j a ravinüola-asiakkaiden.

Nuorten ko,ntahtie,n solroimistavoiüteen
keskeisyyttä diskoi,ssa ja ravintol,oissa oso,it-
taa se, mi,ten üärkeänä nuo,ret pitävä,t sisään-
tuloa, paikan valintaa ja jopa poirstru,mista.

Lisäksi ryhmien kokoonpanon jatkuva muut-
tu,minen osoittaa, että tekei,Ilä on kolro ajan
rnuurtakin kuin juorrnista ja tanssimista.

Alkoholin käytön ja kontatr<,ti,en solmi,rnisen
väIinen su,hde on rnonimutkainen. Juornista
voidaan käytrtää ,apuna helpottarnaan kon-
taktin solmi,rnista. Alkoholi vähentää ujout-
ta ja sen nauttiirninen on sopivaa peitetoi-
rninrtaa, kun,suunnittelee seuraavaa siirtoa
tai odottaa lähestymistä. Alkoholin nautti-
minen näyttää au,ttavan kontaktior solmimis-
ta, mutta sen jatkuva käyttö saattaa taas
estää syntyneen kontaktin säilymisen. Suh-
üautumiuren seuralaisen ralkoholin käyttöön
rnuuttuu, jos suhde on ensimmäisen illan
tuttavuurtta vakiintuneenapi. Diskoon tai ra-
vintolaan yhdessä saapuneiden parie,n ha-
vaittiin juovan runsaammin kuin uusiin
korutakteihin pyrkivät. Varsinkin pojat tun-
'tuivat käyttävän alkoholia myös unohtaak-
seen epäonnis,tu,misensa kontaktien solmi-
misyrityksissään.

Halu onnistua solmimaan kontakti vastak-
kaiseen sukupuoleen vaikuttaa nautittuun
alkoholimäärään ja on siis yksi muoto nuo-
risodiskoissa ja -ravintoloissa tapah,tuvaa so-
siaalista kontrollia. Vertaisryhmä vuorostaan
näy,ttää vaikuttavan epäsuorasti käytettävün
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alkoholimäärün. Jos jurornirnen on rytlmän
tunnus, on sühen sarnasrtumaan pyrkivän
vaikea olla juomaüta. Pai,netta juomisen hil-
lirtsemiseksi esüntyi hyvin harvoin, ja täI-
löinkin yksirromaan tytttöjen taholta.

Myös käytertrtävissä oL'eva rahamäärä sekä
hidas,tarjoilu vaikurttavat nautittavaarn alko-
holinnäärään. Nu,orten usreirnmitern laiha lom-
pakko saattaa rathaista nün j'uonr,irs,en laa-
dun kuin määränkin. Ravintolan itsensä har-
joittrtarnra kontrolli näyttää kohdistuvan vain
[rä,iritsevään käyttäytymiseen; tavoi,tüee,na ei
ollut juo,tujen määriren säätely.

pslinffirsst sukupuoliroolit vaikutiavat
edelleen niin kontal«tien solmirnisesn, nau-
titrtui,hin määriin kuin Lrumalakäyütäytynri-
sen laatuu:kin. Ainoastaan jtlomien tilaus-
ja maksamiskäytännössä,oli havaitt'avissa
roolieroj en kaventu,mista.

Tulokset osoiütavat, erttä nuorten alkoho-
linkäyttötavat ovat yh,teydessä nirneoro'maan
nnrorisohultrtuuriin sekä nurorten erikoistar-
peisiin, joskin nüssä on havairttavüssa piir-
teitä rnyris aiku,isrten juornratavo,irsta. Ti,edo,t

siirtä, rnitren nu,oret sol,mivat kontral«teja alko-
holitrtornirssa tilanteissa, saattaisivat edelleen
selvemtää dis&oirsta ja nuorten suosimista
ravintolo'ista saatua kuvaa.
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