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Helsingin yliopiston Kansatieteen laitoksen ja
Alkon Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen
yhteistyönä valmistui ns. juhlatapatutkimus,
jonka aineisto kerättiin kyselylomakkeella
Museoviraston kansatieteen toimiston vastaa-
javerkoston avulla.

Ennen kuin aineistoa voitiin ruveta käsitte-
lemään, oli tietokoneluokitusta varten rat-
kaistava maan jako vastausalueisiin. Monissa
kansatieteellisissä tutkimuksissa on todettu
kulttuurirajoja, jotka joskus käyvät hyvinkin
yksiin eri "valtarajojen" kanssa (esim. risti-
retket L755, L270, eri rauhantekojen yhteydes-
sä syntyneet rajat). Tutkija valitsi Pähkinä-
saaren rauhan rajan (v. 1323), koska sen län-
sipuolelle jää valtaosa vilja-Suomea, jossa ni-
menomaan kotiolut eli sahti on vieläkin mo-
nin paikoin kansanomaisena juhlaj uomana.

Tämä rajalinja kulki vesistöjä pitkin: Raja-
joki, Särkilahti, Siitenselkä, Suonenjoki, Kar-
jalankoski, Pattijoki, Fohjanlahti - ja vaikka
sitä tässä yhteydessä on pidettävä ensi kä-
dessä luokitusteknisenä, se antoi nyt nün kuin
aikaisemmissakin tutkimuksissa sangen mie-
lenkiintoisia tuloksia. Eri pitäjistä eli kunnis-
ta saapuneet vastaukset luokiteltiin nyt län-
ti,seen kulttuuri,pürü,n (l-alue) tai i,täi,seen
kulttuuripä,ri,in (2-aLue) kuuluviksi.

Määräaikaan mennessä hyväksyttäviä vas-
tauksia tuli 363; vastaajista oli miehiä 139
(38 %) ja naisia 224 (62 %).

Vastaajien jakautuminen alueittain ilmenee
taulukosta 1. Kotipaikan puuttuminen ei hai-
tannut juomien luokitusta, koska vastaaja
poikkeuksetta mainitsi paikkakunnan, mistä
pitotiedot olivat.

Ikänsä puolesta vastaajat edustivat ikävuo-
sia 16 - 91 (taufukko 2). Kauttaaltaan erin-
omaisen aineiston läl:ettäjistä varsinkin vir-
keä-älyiset ikävastaajat, jotka omin käsin
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Kerttu Suuronen

täyttivät pitkän lomakkeen ja jotka lisäksi
kirjoittivat monta sivua "rastitietojen" täy-
dennykseksi, herättivät tutkijassa syvän kii-
tollisuuden ja kunnioituksen tunteen.

Koska vastaajien enemmistö oli y1i 60-vuo-
tiaita, oli varmaa, e,ttä ainakin heidän iso-
vanhempansa kuuluivat vielä hyviin sahdin-
panijoihin tai taarintekijöihin. Mutta tyydyt-
tiinkö silloinkaan vain kotitekoisiin juomün?
Minkälaisia olivat mahdolliset ostojuomat?
Mitä juomia juhlissa yleensä tarjottiin? Vii-
meksi rnainittuun §symykseen saatiin aina
vastaus laadittiinpa §symys mihin muotoon
tahansa.

Mi,kä oli. tauanomaisi,n juhlajuorna i,souan-
hempi,enne (tai, heidän ikäpoluensa) pidoi,ssa

- a) kotttekoinen,b) ostettu? Näin kysyttiin
isoisien juhlinnasta. Ja jatkossa tiedusteltiin:
P alj onko ut erasta kohtr, uaratti,i,n juomia esim.
häihin?

Juomamääriä koskevün kysymyksiin vas-
tattiin heikosti: sahdin osalta jätti 65 /o koko-

Taulukko 7

mirte,l,tyinä
Vasüaajat kotipaikan rnukaan ryh-

Kotipaikka Miehiä Naisia
nVo n%

1-alue
2-alue
Ei tietoa

101

33
5

1?3
50

1

73
24

3

77
22

1

Yhteensä 139 100

Taulukko 2. Vastaajien ikäira}ernne

224 100

rkä n Vo

16--30
31-60
61-90
91-

t2
107
243

1

3
30
67

Yhteensä 363 100



naan vastaamatta, viinamäärän jätti arvioi-
matta 73 % ja viinin peräti 92 %, mikä se-

Iittynee sillä, ettei isoi§en aikaan viinejä pa1-

jon maisteltu. Padasjoen vaarilla oli kuitenkin
vüniäkin - ja häne1tä tulee selkeä vastauskin
(M200/1.-66v.)*:

Kotitekoinen olvi, olut 5 lit'raa
Rännivüna
(thaettiiar Härneemlinnasta) 5 lasia miehjlle
Vüniä 3 Pikari'a naisi,lle

Häissä ja muissakin suurjuhlissa oli vastaa-
jien mielestä juomamäärien arviointi täysin
mahdotonta, koska ei tiedetty mistä humala
tuli, talon tavarasta vai vieraan omasta pul-
losta: "Vaikka talo ei paljoa tarjonnutkaan,
aina sitä juomista jostakin ilmesty" (M96/1).

"Kun kutsuttua hääväkeä oli 200 - 300 hen-
keä ja kuokkavieraita toinen mokoma, täytyi
häihin tehdyn sahtipanoksen olla valtava. Jo-
kaisen isännän oli ennen Iähtöä saatava pää

täyteen olutta. Hevonen vei kyllä kotiin, tai
pantiin joku nuori mies kuskiksi" (N B/1). OIi
myös häitä, joissa "pontikka oli saavissa ja
nappo laidalla" (NB2/1), joten myönnettävä
on, että arvion antaminen on tosi vaikeata.

Isovanhempien juhlajuomia tarkasteltaessa
koko aineistosta Iöytyi ainoastaan 25 varmaa
vaassa eli taari -tapausta, joten tämä karja-
laisperäinen taarileivistä valmistettu juhla-
juoma tuokiteltiin samoin kuin länsisuoma-
Iainen sahtikin olueksi.

Kotona pantu olut on ollut juhlien valta-
juoma isovanhempien aikaan, joka tässä tut-
kimuksessa ulottuu, vastaajien iän huomioon
ottaen, 1860-luvulta aina 1920-Iuvulle asti. Lu-
kijan auttamiseksi "vaarin vuosikymmenille"
ilmaistaankin tästä lähtien otteissa myös vas-

taajan ikä, johon voidaan lisätä 30 - 50 vuot-
ta ja näin saada käsitys tapahtuma-ajasta, jo-
ta vastaaja ei läheskään aina ole ilmaissut.

Kotitekoisia juomia ja ostojuomia tarkastei-
taessa juomat jakautuivat alueittain taulu-
koista 3 ja 4 näkyvällä tavalla.

Ei alkoholijuomia -ryhmä on ostojuomien
kohdalla melkoisesti kasvanut (ks. myös ku-
viosarjaa koko aineistosta), koska "ei ollut
varaa ostaa" tai "ei ollut rahaa ostojuomiin".

Jos esim. l-alueen luvusta (4L %) vähennäm-
me vastaavan kotitekoisissa juomissa ilmoi-
tetun luvun (1.2 /o), htomaarnme, että jää

melkoinen joukko (29 %) sellaisia tapauksia,
joissa varojen puute ei kuitenkaan estänyt
kotitekoisia juhlajuomia valmistamasta.

Ostoviina ylittää lähes kaksi ja puolikertai-
sena pontikan (joka tässä on tulkittu Iailli-
seksi, koska mukaan mahtuu jopa ennen vuot-
ta 1866 tiputeltua pontikkaa; kotipolttoinen,
ostamalla saatu pontikka oli joka tapauksessa

laitonta, koska yksityisellä "rännimiehellä"
ei ollut viinanmyyntioikeutta).

Hämeenkyrö on yhä vielä kuuluisa sahti-
pitäjä, joten on oikeus ja kohtuus antaa en-

simmäinen puheenvuoro hämeenkyröläiselle
vastaajalle (N377/1-62v.), joka kertoo:

Vaar,illani oli "kaupunkilairsta" sitä paloviinaa
haapissaan - ja yksi pikari, jalallinen, sen ajan
tekoa, roill)rui pellavaisesta narusta jalastaan kaa-
pin naulassa, josta se iroitettii:n milloin pi.ti iol-
trekin hyvälte iisäntä-ystävälle antaa ryyppy. Vain
kaksi kertaa vuodessa teh:tiin iso panos siahtia.

Isoäitini ei hyväksynyrt oLtrenkaan sitä, rnutt'a vaa-
rin san:a oli laki.

Loimaalainen vastaaja (N443/1-71v.) kertoo:

Isoisäni molerrrmat hankkivat aina kaikiksi juh-
liksi sprürtä, phtura. Sirtä tuotün ertupäässä Turusta.

Tautukko 3. Koti,tekoisten juomien prosenütinen
jakautuma ailueittain

1-alu.e
(n 321)

2-alue
(n 96)

OIut
Kilju
Pontikka
Viini
Ei alkoholijuomia

Yhteenrsä L00 % L00 %

Taulukko 4. Ostojuomien proseottinen jakautuma
a,luei,ttrain

51
I

19
0

2l

67
4

15

2
t2

1-alue
(n 302)

2-alue
(n 93)

Olut
Viini
Vii,na ja m'uut väkevät
Lai,tüomert (ki!.ju, pon-
tikka, pir:tu)
Ei alkoholijuomia

3

t2
3?

2
I

43

I

4L

10

37

L00 %
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* Vastaaj'an sukupuoli, numero,/alue-ikä Yhteensä L00 %



Kun oli Loirnaalla olu,ttryki, pirüi senkin tuotetta
vielä hankkia. trsoirsät molemrnat naurttivat näitä
juomia omassa huoneessaan kaverisrakki,nsa kanssa
vuotuisjuhlism. Ennen vanhaan o,li tapana hauta-
jaisissa, että huoneeseen josa oli miehet vaan,
vei talon isä,nrtä tavallisesti pirtojen lopu,lla sprii,tä.

- Lukusi,lla ei väkeviä käytetty. Tupaarrtuliaisissa
juot"iin niin eittä heiJq jos isäntä o,li viinaan mene-
vä ja emäntä sen hyvälcsy. Samoin harja,nnostaj,ai-
sissa.

Akaalainen kertoja (N52/1-85v.) vie meidät
ajassa taaksepäin - toista sataa vuotta!

'llalkoirssa, joissa ,esirn. köyhlltre tuotün puita, oli
tapana sahdin lisäksi tarjoüa viinaryyppy. - Kun
vilja koiüettiin saad,a ytr,tenä pävänä podkki eli
tehdä "kamppiaiset", heilutti isäntä pellon päässä
vi,irnapu.l,troa ja antoi miehille 

- 
joskus naisiliekin

- 
jos halusi, ryypyt. Kerran ,trarjosi isäntä pullorn

suusta torpparille ryyppyä, torppari kursaiLi ja
tuurni: "Isäintä vietaan väärüti". - "O[1 se pai-
koin pa:rempikin", tuumi i,säntä, nappasi korkin
kiinrni ja pitsti pullon ka'appü,n. - Kun "vuonna
1866 tuli Suomeen Ilaki uurs ja vünaa kieüeütüirn
keittä,mästä ja laiskanpäviä viettämäsrtä", loppui
kottipolüto, joka sitä ennen oli luvallisüa ja kovin
yleistä. Mumrnoni (s. 1?99) oli menetitänyü suu-
ren tailo'n nätrkävuosina, rn:u,tta monitaift,oisena oli
hyvä viinankeittäjä. HyväJrcyikin viirran, vaikka ei
kosü<aan iitse juonut j.a sanoi: "41ä kysy, juoko
rnies, muf,ta §sy: Minkälainen hän on juovuk-
sissa!" Mummo kuol,i 18BB 89 vuoden ikäisenä.

Nykyisin Jämsässä elävä emäntä (N434/1-62
v.) kertoo:

Korpitrahdella sahti oli ju-hlajuorna kaikissa juh-
lissa. Oli päähän menevää rniesten sahtia ja ime-
1ää akkojen sahtia. Itrautajai,sün ei kä5r4p11y sshtiä
päähän naeneväkrsi. Minun mummoni muisti sen
ajan, kun viinraa sai keittää. Mraüta kLrn o,Ii oi-
kein hyvä päähä,n menevä sahti, e,i sriinä viinaa
tarvinmutkaan, kyl,lä siiÖä tuli ihan umpihuma-
Iaan.

Isoisän aikaisista juhiista kertoo pattijokelai-
nen (M356 /1-73v.):

Juhli,a varten toimiteiütiin rteurrastuksert, mylly-
tylkset, pal,vaufl<set, makkaoranteot yrn. Ernänrnät te-
kivät vielä keljart tai sahdit. trsännät kävivä,t hau-
pungissa mukanraan pieni peittelemättjn peltityn-
nyri, jolaa oli ,üäyüettävä 96 Vo:)Jla ju.hlajuornall,a.
Kun näin varusrhauduttiin, iu,tllia piderttün sirtte,n
p,arikin päivää.
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Nykyään Karstulassa elävä vastaaja (M133/1
-69v.) kertoo:

Venäläistä spirbtua tuotijn Suisüamolle rajan ta-
kaa sailojen poikki selkätakarssa kanteen ,aine vuo-
teen 1914 asti. Ensimmä,isen ma,ailmansodan sytyt-
tyä sen saanrti tyr,ehty. Sen suosio viera,anvarana
ei olLurt, erikoi:sren suosiüüu, si1lä sitä tarjoillessa
täytyi olla "lantinkia". Punatreimaisen alkoho,li-%
oli 96 ja sinileimaisen 90 %. Koüikeittoviina oli
mi,edornpi ,n.60-70 %.

Hämäläisalueella elävä sakkolalainen (M105

/1-68v.) tuntee nyt sahdin:

Sahtia ei syntymäseudullani va:lrnirsterütu ollen-
kaan. Mikä missä tilaisuuhsissa trarjorttiin, se oli
pirrtua. 

- 
Entisajan pidoisa oli koti,tekoinen kal.-

j,a (vaassra?) ja osüeütu venaJ.änen ja virolaine,n
pirtu, 

- Varattii,n 10 litnaa pinür;a, sekrasivat äm-
päriin ja kau.l.altra ryyppivät.

V i,etettr,i,nkö lap suuskodi,s sanne t sou anhem-
mtlta peri,tgn tauan mukaisi,a juhlia ja mitkä
oliuat juhlajuomat: uuotutsjuhlr,ssa, perhe-
juhli,ssa, tgöjuhlissa, rnui,ssa juhlisso? Näin
kysymälIä saatün tietoja vastaajan vanhem-
pien aikaisista juhlista. Lähestymistapa o1i
toinen: haluttiin saada selville, mitkä juhla-
ryhmät ja mitkä juhlat kussakin ryhmässä
säilyttävät sitkeimmin perinteellisenä juhlan
symbolina alkoholijuoman ja millainen on
kunkin juhlaryhmän juomarakenne.

Kuviot (ks. kuviosarja/2) kertovat meille,
että juomalaadut ovat "isoisänaikaisia" eikä
juomarakennekaan ole paljoa muuttunut.

Vuotuisjuhlista kasvattavat sahdin osuutta
(52 %) etupäässä joulu ja juhannus. Pääsiäi
nen ja helluntai kallistuvat uskonnollisina
j uhlina raittiusjuomien puolelle.

Perhejuhlissa olutta on jo vähemmän (41

/o), ruoka}.äät ja -hautajaiset ovat kärjessä:
viini alkaa saada merkitystä onnittelu- ja
muistomaljoina. Kihlajais- ja kuuliaisjuhlat
käyvät harvinaisiksi; lasten ja nuorten syn-
tJrmä-, nimipäivä- ym. juhlat juhlistetaan si-
malla, mehulla, kahvilla.

Työjuhlista on talkoilla ja harjannostajai-
silla vielä merkitystä. Ne ovat etupäässä
miesten juhtia ja niinpä viinin osuus on niissä
olematon (l %); viinan ja laittomien osuus
sen sijaan on yli puolet (20 %) oluen osuu-
desta (36 %).Ei alkoholijuomia -sektori on
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kawanut siksi, että työjuhlat ovat käyneet
harvinaisiksi eikä suinkaan siksi, että ne olisi-
vat raittiita juhlia.

Muut juhlat -lohkolla on käynyt samoin:
ne ovat harvenneet. Kärkisijoilla ovat tu-
paantuliaiset, mikä tuo kuvaan viinin. "Syyni-
juhlat" ja muut miesvaltaiset "harjakaiset"
tekevät kuviosta puolikovan: viinaa ja väke-
viä 8 /o, olutta 16 %. Tässä ryhmässä on juh-
lakato suurin: pois ovat karsiutuneet tai kar-
siutumassa lukuset, mikonpäivät, kissaviikot
ja tappaisjuhlat. Viimeksi mainitun, mui-
noin kyläkuntien vastavuoroisen yltäkyIläi-
sen ja iloisen kestijuhlan katoamiseen ovat
vaikuttaneet teurastuslaitokset.

Vastaajiemme lapsuudenkodin aikaiset ta-
pahtumat on nyt helppo sijoittaa oikeille vuo-
sikymmenille: vihjeen antaa kunkin kerto-
jamme oma ikä.

Karvialainen vastaaja (MLl /1-77v.) setittää
lyhyesti:

Jouluna, juhw:nuksena, pyhäinpävänä, häissä ja
tatrkoissa oli aina'sah.tia ja viinaa. Paritenkoliaisis-
m riihi,työn päätteeksi oIi vain sahtia.

Yhtä napakasti vastaa rautjärveläinenkin
(N436/1-68v.):

Vuotu§uhlat: joulu 
- konjakki, vüna, kalja

Perhejuhlat: häät, varpaiset - viina, kalja, kon-
jakki, viini
Työjuhlat: harjannosüajaiset,,mvukaiseü - olut

Akaalaisen kertojan (N52/1-85v.) koti oli kai-
kesta päättäen melko raitis:

Ennen joulua osti isäni ainoan 1/2 litran viina-
pu[orl pisti "rcngin kaapista" ainoan pfüarin
q4rlls paikallee,n (pöydälle) ia otti ryypyn. Pullo
kesti seuraavaan jouluun. Siitä üehtiin "kanvärkki
(kampörtti) -viinraa" kuivaan kamferttiin sekoit-
tanaalla ja se oli joka taudin lääkettä. Sahtira teh-
tün joka perheessä.

Asian selvennykseksi vielä muutamia esi-
merkkivastauksia:

Kun käytün Turussa kauppamratkalla, niin käy-
tün ostamass,a kauppatorin varrella olevasüa Fred-
Iingin viinakaupasta paloviinaa 2-3 litran trekke-
rcirtä sekä 2 litnan Fenai,a-vünapullo. - Kilakallu-
sissa oli salrtia, jota pojat hakivat varskupilla.
Pirtua oli juomana kieltolaki,aikana sekä ponrtfü-
tt,e'a. (M122/1-76v.)
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Virelä vii,tisenkymrnentä vuotta sitte,n oli mel-
kein vakinaisia sa,lapol,ttajia, jortka tekivät tilaul<-
sesta tarlollisille "lääkevünaa". Ei tarvinnut rnuuta
kuin viedä jyviwäkki. (N304/2-7?v.)

Kie,Itol,akiaikana tiputettün "korven karvasta"
Hahrtiojan korvessa ja "kiveliön kirkasta" Huhta-
vaarral.Ia. (N20/2-54v. )

Vaikka kotikei,ttoviinaa oIi isännän hallurssa aina
"butilka", oli een käyttö pi,enrtä tavalliseshi. Juhla-
aterialla ja harvinaisille vieraille tarjottün pika-
rilli,nen tai ka.ksi aterian alkaessa ja sitten pullo
takaisin lukoJ,liseen arkkuun. (M133/2-69v.)

Mitkä juomat nAt oDat "n1nloti,a" juhlattlai,-
suulcsisso? kysyttiin seuraavaksi.

Nykyjuomia nauttivat monet isoisän ja -äi-
din ikäiset vastaajat nuorempien vastaajapol-
vien kanssa, mutta vain vanhimmat näistä
voivat oman kokemuksensa nojaila kertoa,
miten juomat ja juomatavat ovat todella su-
kupolvesta toiseen muuttuneet historiallisten
olojen (rajat!), lainsäädännön (kotipolton
kieito 1866, kieltolaki 1919, väkijuomalaki
1932, alkoholilaki 1969), uskonnollisten liik-
keiden ja raittiusliikkeiden vaikutuksesta.

Kuvio (ks. kuviosarja/S) esittää vastaajien
havaintojen mukaan kummankin alueen ny-
kyjuomat yhdistettynä ja osoittaa juomalaa-
tujen lisääntymistä ja juomarakenteen mel-
koista muuttumista isoisien ajoista. Koska
kaikki kuviot kätkevät sisäänsä alueellisen
vertailun, joka tämän tutkimuksen kannalta
oli erittäin tärkeä, on asian valaisemiseksi
syytä tehdä mahdollisimman pelkistetty tau-
Iukko. Taulukossa tulkitaan isovanhempien
kotipolttoviina lailli;eksi, niin kuin kuviossa-
kin; vanhempien juhlista otetaan mukaan
vuodenkierron pääjuhlat (vuotuis-, perhe- ja
työjuhlat) ja niiden keskiarvo. (Tau1ukko 5)

Verrataan vielä 2-aluetta 1-alueeseen jaka-
malla juomat mietoihin (olut, viini, boolit),
väkeviin (viina, laittomat ja "Alkon tuotteet";
viimeksi mainittuja ei ole pystytty lajittele-
maan, mutta ne sisäItävät epäilemättä enem-
män väkeviä kuin mietoja) ja ryhmään ei
alkoholijuomia ja merkitään 2-alueen poik-
keama f tai - merkillä. (Taulukko 6)

Lähes puolet l-alueen juhlista rakentuu
mietojen juomien varaan olkoon kysymykses-
sä vaari tai pojanpoika. Ei alkoholijuomia
-lohko osoittaa epäilemättä vanhempien tau-
lukossa kieltolain vaikutuksen 2-a1uee11a ja
ny§juomissa alkoholij uomien käytön lisään-



tymisen. Kaikki 2-alueen sukupolvet ovat
saaneet fmerkin raittiusjuomista, joista ny-
kyäänkin näyttää sima olevan erityisen suo-
sittua, Iisäksi mainitaan kotikalja, tuoremehut
ja tietenkin kahvi, tee ja maitojuomat.

Mutta mitä sanookaan 2-alueen mies (M356

/2-73v.):

A,l"kohoLin kä]rtttö on huomatüavasti lisääntymäs-
sä jullie,ssra sekä muutenkin. MeikäIäisen käsityk-
mn rnukaan asioirta ajateltaisän niin kun totuu-
den vastai*sti. Tuntuisi, että alkoholin käytöstä
määräävällä taholla oletettaisiin alkoho,lin käytön
vähenevän sillä, miten helposti sitä olisi saatava.na
nuorilla sekä vanhoilla. Alkoholin kotivalmistus-
kaan enä?in ei näytä olevan laitontq kuin se ta-
pahtuu hienoilla tisrlauslaitüeilla.

Ja saman alueen vanha emäntä (N30a/2-77v.)

Moni vanha eläIlel:ünien on valiütanut, ettei mies
ole selvää pävää nähnyt (keski)oluen tultua va-
paarseen kauppaan, Miehe,n kansaneläke men€e
pullon kautta suustra alas Purllokassia tai -reppua
kantava vanha mi,es on jokapäiväinen näky linja-
autossa.

Vanhat tavat eivät kovin helpolla karise -
näin Hartolassa:

Ainakin joultrks ja juhan:nulseks jokainen har-
toilalainen tekee sahtia ja kyllä sitä vieraiden kans-
sa tarinoidesa hörpitäänkin. Koville se orttaa, en-
nren kuirrc sen tavan meistä pois saa. Se stüly kiel-
tolaista huolimaüta ja näyttää tapa vaan laajen-
tuvan. Monet kaupunkilaiset, jotka on sahtiin üot-
ü;rr!eet, teeütää tääIlä sahdin- Häissä, hautajaisissa,
ristiäi-sissä, synrtymäpäivillä, lurvemmin nimipä-
villä, on sahti ai,noa alkoholijuoma meillä päirq
mut en ole kuu.l,lu kenenkään tappelevan, joshan
painia joskus heittävärl Työju,hlien tiIa,lIe on tul-
Iut hirvipeijaiset, jossa on satr,tira lihakeirton lisäks.
(N89/1-63v.)

Entistä ja nykyistä kuvailee mäntsäläläinen
vastaaja (M246 / l-54v.) :

HautajaisiLssa juotiin enülen va:rsin runsaasti,
rnutüa nykyisin se on jäänyt kokornaan pois. Asia-
kirja kertoo, miten täällä 1800-luvun alussa pidert-
tün hautajaiset eli peijahraiset talon isännäIle. Yh-
teisirssä ruumiinvaJ.vojairsissa tr"äpi yön neutittiiar
niin paljon alkoholia, että esim. aikaisemmin pyy-

Taulukko 5. Prosenttimen jakatr:turna koko a,ineisto,n juomarakenteesta yleensä alueittain ja aikakausittain

Juorrlat Isovanhempie'n
juhlajuomat

l-alu,e 2-alue
(n 312) (n 95)

Vanhempien
juhlajuornat

l-alue 2-alue
(n 304) (,n 92)

Ny§iset
juhlajuomat

l-alue 2-a1ue
(n 321) (n 92)

Olut 35
Vüni 7

Viina ja muut väkevät 26
Laittomat 5

Boolit ym. sekoitukset
,A,lkon tuoüteet
Ei aükoholijuomia 27 4732

26
4

31

1
29

46

4
t4
4

34
t

11

6

25

18
5

4
5

20
23

15

13

8

2
l

28
27

Yhtsnsä % 100 100 100 100 100 100

Taulukko 6. Juhlajuomien proserrttinen jakautuma alueiüüain ja 2-aü.ueen poikkearna i /o

Juoma,t Isovanhempien
juhlajuonaat

L-alue 2-alue +Vo

(n 312) (n 95)

Vanhempien
juhlajuomat

1-alue 2-alue 4.Eo

(n 304) (n 92)

Nykyise,t
juhlajuomat

l-alue 2-alue + o/o

(n 321) (n 92)

Mi:edot
Väkevärt
Ei alkoholijuomia

42
31
27

30
4L
29

50
18

32

36
L7

47

35
38
27

-12+10
+2

-t4
-1+15

48
29
23

-13+9
+4

Yhteensä 7o 100 100 100 100 100 100
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d:etyistä a,rkun kantajista ei kukaan kyennyrt teh-
täväänsä aamuJla, varan tresken pirti pyytää toise,t
kantajat, jotka olivat vainajaLle vieraat miehet.
Näin syytstä, eütä koko zuku oli humalass,a.

Jouluviinat varataan vieläkin, mutta muutosta
on tapahtunu,t. Enmen viinakset olivat viinaa ja
rdrxmia. Nykvisi,n osüstaan jouluksi valko- ja pu-
naviiniä sekä ko'njakkia. Rommin aikaisempi suo-
sio on pois ja tilalla on jokin punssi tai läimrnirt
pooli (glögi). Varsinaisert viinankäyttäjät ovart ny-
kyi,sin,tanssi,tilaisuuksien nuoret. Mäntsälän Suur-
travaIla, missä nuoria on koolla n- 3 000 ia pää-
osal,ta on joukko tZ-14 vuotiaita, saattaa yhden
iLlan aikana tyhjentyä satoja pu[oja erilaisia vii-
nraksia. Siis se, miitä perinteellisil.lä viinamkäy61§-

tavoilla säästeüäärq ku:luu yhtenä irltarna suurissa
lavatansseissa.

Saman nuorisotarinan toisinto saadaan poh-
joisestakin:

Viinankäyttö on lisääntynyt huolestuttavasti.
Tänä juhannulasena (1973) oli ollut vüsitoistake-
säisiä huma,l'assa PyhätunturiJla. Syy ei ole nuor-
tein, vaan juuri meidän ikäpolven" joka on teh,nyt
trreille kaiki,n puolin saastairset kehykset. (N20/2-
54v.)

Laittamattomasti sanottu. Nyt ovat hyvät
neuvot kaliiita, vai kuinka?
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