
" Annis ke lusta" kie lto lain
aikana

Kieltolekiajan rnoneori<irj avista tapahturnista
ja kireütolain vaikutukswta suoonalaiseur elä-
mä,nmuodon kuviroirtrin on kirjoitettu ruilrrlaan-
Iaisesti. Käsüttelyn l<o]lteeora on joissakin yh-
tey,ksissä olln:rt myös kireltotrakiajan naviintola-
elärnä. Si,til,ova,t muistellee't ensisijairsesti
asinklrae,t. Käsiini ei ole osunut yh,tään sil-
troiseon yrittäjälrunnan laatirnaia rnuisteümaa,
mutta sen sijeran rnruurtamira kieltolakivuosi-
na ravintoloisa,työssä olleldeur henkilöiden
kirjalilisia traottei'ta. Nridm määrä on vähäi-
nen, rnu,tta ne selventävät kuttenkin omalta
osailtaarn kuvaa kieltolakiaje,n navirntolatoi-
minnasta j a aljkoilloltn ikäytästä.

"Jos noihin alkoihin loi yrleitssilmäykse,n
navintolasaliirq nülr kaikki oräytti hyvin viat-
toma,lta. AsiakJnaat istui,vat p<iydisrsä rauhal-
lisina ja joivat teetä treivän kera",lrenboo Knu,t
Wal,I6n rnuistelmissaarn. Tee, jota samottän
myds 'lteefitraiariksi", oli 'lkovaa teetä". Sen
valrnisttrsotr,jeista on oleomarssa urseita muun-
ne}mia, rnrr,tta meiorirtüu,rnuistelrnien kirjoi,t-
taja kertoo oirkean 'll<qvan ,üeen" sisäl,täneeuo
ytrden osan teetä je yhden osan spriiüä sekä
lohtalaisr arnnolcsen sokeoria.

Asialdraall.e, jolle katsottiin voivan tar-
joilla 'lcorvaa 'teetä", vietiin pöytäärn mycis
vadi,Ilineor korppuja. Asiair]as, joka eretrrtyi
rousl«rrtBleorra,qrn korppuja rrteemsä" kanssa,
oli tlarvimainen tarpaus. Korppuvadit oiivat
pöydäs*i vain näön vuroksi ja sarnat korput
kuljetettün jatilcuvasti pöyd,tistä toiseen. Mah-
dollisesti tuolla üernpurlla oli kieltolain enosim-
mäisinä vurosina härnättykin traiu:rratvojia ja
polüseju, mu,tta kiettolsin jatkuessa ho"pp,.-
rrateja vietün 'rteenjuojürle" yaitrr toturtun ta-
van m,lrkaan.
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Y(ö Karisalrni

"I(ovan teen" hinrta vaihteli hieman ravin-
tolasta riippuen. Tavallisim,min sürtä peri,t-
Uin 12-13 marld«ae lasiLlliselta. Lavean tien
kurlki,jat saattoiwrt nauttia yhden ravintola-
käyurlrin eikana jopa kymmenkunta lasi,Llista
turota vahvaa sekoitusrta. Jos asiakas sattui
hurna,Iturnaan, rnikä ei oll,ut harvioraista,
hänet poistettiin ravintolasta. Sen jälkeen
hän sai hoi'taa itsensä miten parhaiten taisi.

Snapsejakin oli tarjolla nütä haluavüüe.
Sekoirtus tehtrün spriistä, vedestä ja poltetus-
ta sokeristra. Juornram väri rnuirstutti piJsneriä,
joksi se oli tarpeen naarnioid,a y'1,1ätystarkas-
tusten va,ralta. Sekoitus tarjoiltiin tava,llisis-
ta juwnqiaseista j,a 'annoksen hfur,ta oli viid€n
si,Iloisen marka,n tienoi,lla. Snapsin määrä oli
noim puoli juunalasirilista, josta ililalla porifr-
tün X<arksinkerta:inen hinta.

"V,antiainen" oli eräs jurmrariaatu. Nirneur
se oli saanut samarmirnisen sekoittajamsa mu-
kaa,n. Juoma koosrtui pääosiltaian teestä ja
sprüstä sekä sokerista ja lrorauksesta leikat-
tue kurjalitkia. Lasi'l,Iisen hinta qli parhairn-
mirssa ravintoloissa 20 markan suuruimen.

Kaikki ju:oma,sekoifukset muistuütivat vä-
ri,Itään pilsneriä.,Sekoi,tusten makukaan ei
paüjo,n vaihdellut, josldn "vantiairsta" pidert-
tiin "kcyvaa testä" pa'reffirpana.

J,oi.ssarkin raviruüoloirssa oli tarjolIa myds
konjakhia ja viskiä, joiden hankhrta oüi tie'
te/nkin vaival,Ioisernpaa lruiur sprün. Noin 10

ol:,n annos näi,tä juorria rnaiksoi vähfuatään
30 rnaddraa. Juwnien hamkkijoina toirnivat
pääasiassa rtrukarirt, m:rdta jonkin verran nü-
tä saatün myib apteelceista. "I(Iapattua" eli
leikarttua konjakkia saaltän f8 pullollisüa
yhdestä pnllcta lionjaüikia. Konjakin jouk-



koon ,sekoitettiin vettä, sprürtä ja poJ.tettua

sokeria. Konja,ld<ia ja viskiä saattoi saada
myijs 1/3 litran pulloissa, joista peri,ttiin 175

rnadkkaa purllolta.

Suureonipia sprümääriä säirlyteütiin rnonissa
tapauksissa rarvia:fro1aa läheüä sijaitsevassa
eriltisessti huoo:eerssa, joka oli vuokrat'tu navin-
tolan heo:rl<irlökr.rmtaaor lcuuilumattornaor nimiin.
Kymmernen litran kanisterin hinta tu,ollaiseen
varastopaikkaan tai kotiin kuiLjetettuna mak-
soi nofur 250 marrkkaa. Kun kani,sterfur eisäl-
löstä sai mrorrta "kovaa teetä" ja litrakaupa,l-
tr"a srapseja, myyntivoirtom pienuudesrta ei ol-
lut pelkoa. Mu,tta vairkka salakapakointi vai-
kuttikin,kwrna'ttavalta, koa:Irursseja teh.tiin
noihin aikoihiar rsilti yllättäväo: pa,l-jon. Monet
yrittäjät ryhtyivät,lü,kkeenbarjoi,ttajiksi ko'
vin pienellä päämmlla. Kun sopiva huoneis-
to oli [äy,tyny,t, ostettiin rtarwlttava kailusto
vähittäirsnaksn:r1la, sa:noin muutkin tähdelli-
set tarveaineet, h,ankittiin eliarkeinolupa ja
u,slcottiin yrirtyksen sirtten pyörivän. Menes-
tys ei lruitemlaaam ollut ai,na,ta^aütlr.

Juormieur ,annidrelu ei tie,tenkään üapahfu-
nu,t kaseasta. Ornatoi,misesti "aarnirslceluoikeu-
dst" ,ottam,eessa ravintolassa oli sekä erilais-
ten rsekoitusten että aitojen juomien säülyttys-
paikkana ms. rtiskipeor,kki. Sidllä oli sekoi,tuk-
sia sekä puhdasta sprii,tä käsivarastossa, joka
oli nopeasti rkaadettavissa vieonäriin, jos ra-
vintola jouitrui tankastuksen kohr@ksi. KaI-
lifunrnat juonaft, jos nütä o1i tarjolla, säirly't-

ti astiarrpes;ijä erikoiwalmisteisten horzujear-
sa taskuissa eli "päällä" kuten sanoruta kuu-
lui. Teskuja oli kaksi, joihin ku,mpaankin
rnah'tui yksi litrteä pul,lo. Kun tarjoilija o'li
harrkinnut asiakkaan luotettavalsi, "tilaus"
tapahtui rnutJrattoman ylcshkertaisesti. "Vk-
si v" mrerkitsi yhtä viskiä ja "yksi k" taas
yhtä tko{akkia. Vuorossa olh.rt astianpmijä
kolr,otti hamottaian, otti tarvittavan pullon
taskusta ja kaatoi pyydettyä jurunaa lasiin.
ErilaisÖen koarjailidri- ja viskianerkkien suh-
teen ,ei sJrntynyt hoskaaur sekaannusta, sillä
myyaurissüi oli üculüoinkin vain yhtä konjak-
ki- tai viskinnerkkiä.

"Annisrkelu" a,troi,tettüur tavaülisirnm:in kel-
1o ,trymrnenatt:l ja eütä jatJrettirin pu:oü,eeur yö'
hön. Jos ravintolaan saapui tunrternaton hen-
kilö, häneltre ryhdyütifur tarjoirlernaen alkoho-
Iia vasta sen jä,llaeen, kur h,änen laatunsa oli

tarkoin purnnittu 6arjoiluhenkilökunnan pii-
rissä. Usein teen pyy#ijä sai vain tavallista
teetä - vanrtuuden vu,oksi.

Näissä olrosuihteissa sSrntyi monenlaista kär-
häirnää asiarkkaan ja henkilökr.urnan välillä.
Asiakas rsaa$toi jostakin suu,tahtaneena ryh-
tyä r:hkailemaan ravintolan "tr»IttamiseilIa".
Uh,kaajan puhei,ta ei läheskääin afum cxtettu va-
kavasti, vaa,n häntä rankaistiin "porttikiellol-
lla": rnoisella asiaklcaalla ei sen kooorunin ol-
Iut rtilaisuutta päästä uhkaitrreonaansa ravin-
tolaan, eikä mureerr muuhunkaan ravinto-
Iaan. öykkärirnäiseksi todstusta asiakkaasta
trevirtettifux tietoa ravintolasta toiseen. Tuollai-
sista tyypeisüä annebtün rnahdollisimman hy-
vät tuootornerldt,kailckialle.

"Järjestyspoliisirt euhtautuivat hyvin ym-
märtäväisesti asioiden kulkuun, sil1ä olihan
kolco yleim:en nnielipide kieltolakia vastaan.
Mutta siiloior ,täitlöill pidettün lruitenkin rat-
sir,oita, joih,fur järjs.rtyspolüstur tieäksi otti osaa

siviilipukuisia kieltolatr:ipolüseja, joita kut-,
srnttün }eorrpinimellä'nuuskijat'. Ratsioiden
suJorittamiiseon osatlistui aina suuri joukko
poliisimiehiä, joistra osa oli formupuvuissa ja
osa sivüliasuissa. Sühen ravintolaan, joasa

olin noina ,aikoina toirnessa, soitti meiIe
'aaveään:i' ja ifirnoiüti: 'Olkaa varovaisia, läh-
demrne lükkeelle.' &nme kos,lcaan saarreet
selvitlle, kuka tuo nrei,tä v'aroi,ttanu,t henkilö
oli, rnutta joka tapau,kswa meillä oli ystä-
viä, joülca eivät tahtoreet, että ravintolam,me
joutuisi kiinni." Lainaurs o,n Krnrt Wall6nin
muirstelmista.

Varorirttavan puhelinsoitm jälkeen asiak-
kaat ,sairvat ke,hotu,ksen juoda lasinsa .tyhjik-
ei. Luvaütornat juomat kükutettiin piiloon tai
kaadettiin viemäirüln. Muita Iähistöllä olevi,a
ravintotroita varroittet'tiin' niin ikään puheüln-
soitolla, ja lrrun tarkastajat tulivat, ei ravin-
tdlasta löytynfi mitään luvatomta ja il.ainvas-

tairsta. Asiaikkaat istuivat tyhjien larsiensa

ääressä,,lueskelivait lehtiä ja seurustelivat
hiüliWsti'keehenätin. Pi,lrditlä oli tavarrmu-
kaiest korppr.rvadit ja ravilrtolasalin nälrymä'
oli rnirtä virattonin. Kr.m vaara oli sivuutsttu,
kaikki jatkui üaas tuütunrn tapaan ja tyytiin.

Yll,ä@adcashstem varalta oli "anniske-
luravfurtoloiden" eteieessä hälytysnappula,
jolla oudoista vierairsta irlrnoitettiin,keiütiöän.
Vii,nallset kaadsütün äld<iä astianpesualtai-
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§in ja astianpesijä ryhtyi pesernään kamuja
kuin esim€rlriiksi rnairdron j äfj ilrtä.

Ta"Ioudellis.esti terrvepohjainen navintola sai
'ranniskeLusta" sellairsen hyvityksen, että muu-
tairnran sprürJ.itran viernärün kaatarninen ei
Iiikettä heil,auttam.rit. Sekä alkoholia myy-
nreert että kieltolrakia ku,nnioifitaneert ravirrto-
Iat tarjosivat asiakkailleen hyvää ruokaa koh-
tuulli§in hinnoin. Rairttiusravintoloiden oli
meneteltävä niin jo,kilpail,usyistäkin. Run-
saalla voileipäpöydä I I ä vamstettu aa,miainen,
johon sisäItyi p,iLkkulärnpirnien tisäksi rnyris
varsinaisia 'lämpirnü ru,okia, maksoi 10-12
silloista rna,rrkkaa. Teeaarniaisen hfu:,ta oli 10

rnarkkaa, päivällisen 12-18 nrarkkaa. Wieni
läisen leikkeen hinta ,oli 15-18 rnarkkaa ja
sipuJi,pihvin sai 12-15 markall.a.

Ajan kuvaan kuuluivat lu,onnollismrfi asiak-
kaid:en orrrat taslrurnatirt. Ymrnä:rettävi,stä
syis,tä "annißkeluravintolat" eivät sietäneet
se,llaisia ,asdaiklraita, iotka käyütivät omia vii-
naksia. Jos henkilökunta havaitsi asiakkaan
käyttävän oonaa puiloa tai pirtuka,rristeria,
vierailu lopotc,ttiin lyhyee.n, ja as,iano'mainen
sai Iisäksi "ponütikiellon". Vain hyvää ruokaa
tarjoirlevissa ravintoloissa katsrottiin ornien
jurmnien käyttäjiä jossain määri,n "Iäpi sor-
rnien", mtr,tta ilüallista hurnal,tumista ei tie-
terrkään voiüu rsarllia.

Parhaiden aeiakkaiden j outkkoo,n kuuluiva,t
pääkaupungisna lutkuisat troikarit. Heillä oli
rahaa ja sitä he myäs käyttivät. Iloiseksi väi-
tetyllä 2O-luvu,lla elettiin yleensä väiljänlai-
seeti. Täl:laisen kuvan saa alan tydnteildjöid€n
muisbelrnista. Päilkaupungin asukasnäärään
nähdem ravintoloita J.iemee ollut kohtuullinerr
määrä ja niihin kaikkiin rii,tti asiakkaita run-
saanlaiscsti.

"Kr.rlkuvä,lirleet,a,lkoivat vaihtua korkea-
koprpaisrin autoihin. Niitä :sai ajaa htr,malas-
sakfur, vaiikka oli kieltolaki. Nünpä ,moni au-
tonomistaja irstui koko illan ravintolassa ja
ryyppäsi, aninkä jälkeen istui auton ohjaus-
pailrall,e ja ajoi kaupunkün kotünsa. Vas-
takkaisella rannailIa selsoikin ueein tällaisia
au,toja, joiden omistaja oli Pikku Pukissa. Ei-
kä ol,Iut harvinaista vairkka vuokra-auüon kuil-
jettajakin oli hrurnalassa, kun tu'Ii kyytiä ha-
kernaan. Eikä siihen sen suurernpaa huomio-
ta kiinnitert§r." Lainaus on Hj. S:n kieilto-
[akiaikoja ü<oskerrista Lrn'uirsterlmis,ta.
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Kietrtolain aikana suljettiin navintolat sään-
nönrnu,kaisesti kelJ.o 01.00. Ne asriakkaart, jotka
halusivat meu:nä virelä'rjatkoitrle", löysivät
vaivattornasti jatkopaiikkoja. Niirtrin rnentün
niin ikään säännönmukaisesti "ornin eväin".
Sprijrkauppiaita oli runsaasti ja joissakin kau-
punginosissa lähes joka talossa. "Varpunen"
eli nelj änneslitran vetoinen spriikanisteri, jo-
[<a rnahtui,mukavasti rtaskuun püJ.oon, rnaksoi
öiseen aikaa,n 15 mankan ,tienoilla. Ostosten
sekoittelu- ja nau'tintapaikkoina oiiva,t lukui-
sat "yökerrhot".

Näitä'kerhoja oli toirrninnassa p,alj,on ja nü-
dren "jäsen:kortteja" jaettün kaikille, jotka
tulollaisen kontin vain halusivat, eikä niistä
peritty,minkäänlaista rnaksua. Ravintolahen-
kilökunnallakin oli mna "yökerhonsa". Sen
pitäjä oLi entiLnen ravintolatyöntekijä, jo,ka
kenel,täkään lupaa kysymättä ja sitä saamat-
ta oli ryhtynyt sanomaan yritystään Ravin-
tolahenkilökunnan kerhoksi. Omistaj a otri kir-
joittanut runsaasti jäsenkortteja, joita hän
jakeli ravintoLoihin. Kerhon ruoka oli hyvää
ja juornat kohtuuhintaisia. Tanssimusiikisrta
u-uolehti säihkögrarnrofoni. Levysoiti,n oli sil-
loin täysin tuntema,ton :sana. Asiaan my«is
kuului, että kerhon ovi o1i lukossa ja sisään
pääsi kelloa soittamal,la. Sa,rnainen kello toi-
mi myös hälyttimenä, jos kerhoa uhkasi kiel-
tol,ain valvoj ien tarkastus.

"Silloin tä,lIöin noissa kerh,oissa pidettiin
ratsioita, j oirta u,sein j ohti apu,laispoliisirnesta-
ri Kaarlo Soinio,,lernpinirneltään'Keppari'.
Hän oli tunnettu urheilumies, kaikkien hyvin
tuntema ja kansan suosiossa. Niinpä kerho-
jen asi,a,kkaat saattoivat huudella hänelIe:

'Hei, Keppari, äIä ole niin ankara.'
'Kepparin' vastaus noihin huu,toihin kuu-

1ui vain:
'Maksakaa laskut ja menkää kotiin nukku-

maatrI.t

Kukaan ei kui,tenkaan nouda,ttanut hänen
kehoitustaan, vaan kaikki jatkui entiseen ta-
paan, kun ratsian pitäjät oiivat poistunee,t."
Näin kentoo Knurt War1län muistelmissaan.

Pääkaupungin pursiseurat olivat kielto,lain
ai,kana strosittuja ja niihin jäseniksi pyrki-
jöitä oli runsaasti. Kaikkia ei kuitenkaan huo-
Iittu. Jos pyrkijä tiedettiin innokkaaksi kie[-
tolain kanna,ttajaksi, hänen oli turha yrittää
jäseneksi, vaikka suosiituks,et olisivat otrleet



kuinka hyvät. Orl-i pidettävä tarkkaa huolta
siitä, että jäsenhakemuksen esi'ttäjiern jou-
kossa ei ollut luvattomien puuhaiJ.ujen "p,olt-
tajia". Näiüä aikoja rnuistelleet ovat tehneet
sellaisenkin havainnon, e.ttä,konkieassa vir-
ka-asemassa olleet kävivät harvoin omissa
kerhoissaan. Tä5rsin rmahdotrlistahan,oli, että
j,onkin yrllätystarkastuksen sattuessa olisi ker-
hossa olei,Iu rsaattarru,t virkamiehen outoon'ti-
Ianteeseen, josta olisi voinut seurata ikävyyk-
siäkin.

Monst nimekkäärt taiteilijat ja kirjailijat
sen sijaan olivat tlskolli§a ravintol,a-asiakkai-
ta. Heillä oli muuta.mi,a kantapaikkoja, joita
he rsuosiva,t ja joissa he viirtrtyivät. Heidät
tunnettiin, ja he ol.ivat myös ty<intekijöiden
arvostamia henkilöi'tä, joiden viisaita poh-
diskeluja'työntekijätkin saivat sieurata työn-
sä l,omaSSa.

KiinteälLlä kuukausipalkalla olevien työn-
tekijöiden ansiofüin ei kieltolaki vaikutta-
nurt. Heidän palkkansa määräytyi kysynnän
mukaan: ker,säravintoloissa nraksettiin suurem-
paa palkk'aa ;kuin ympäri vuoden toirnivissa
ravintoloissa. Vahtirnestareiden ansiot oliva,t
täysin vapaaehtoisten lahjojen varassa, mut-
ta nruistüetun-ista saa sen käsityksen, että hei-
dän ansionsa o,livat vähintään koh,tuullise,t.
Tarjoilijat saivat niin i,kään vain "juormara-
hoja", joiden struruus oli kokonaan asiakkaan
vallassa, vaikka kirjoittama,t,tornana sääntö-
nä o,Ii 10 al iaskun loppusummasta. Mut-
ta usein kävi niinkin, että tarjoilija jou-
tui kieltärnään alkoh,olin tarjoilun, jolloin
kirrnpaantunu,t,asiakas ei an,tanut rnyöskään
palvelurahaa. Tuollaisissa tapauksissa tarjoi-
lija oli avuton ja jäi vaitrIe ansiotaan.

Vaikka ,tarjoilupalkkiota ei süs ,merkitty
laskuun ja vaikka sen määräs.tä ei ollut mi,n-
käänlaisia välipuheita, lähas kaikki "annis-
keluravintol,at",rrr-aksoivat tarj oili j oille a,lko-
holin rnyynnistä. Tavallisin rnäärä oli 5 /o,
jonka ravintola su,oritti crmam. "kirjanpitojär-
jestelmänsä",mukaisesti. Näiden aikojen,üar-
joilijoi,1la oli muistel,mista pääteil"len vax,§in
hyvät ansiot, rrnutta työpäivätkin olivat pit-
kiä ja nirnenomaan "anniskeluravio:toloissa"
heiltä vaadittiin ammattitaidon lisäksi hyvää
huolenpitoa asiakkaista, ettei näillä orllurt ai-
hetta moitiskeluun. Se kun o,Iisi voinut rner-
kitä j u,omarahoj en tynelltymistä.

Kieltolakivu.osina maassarntrne vallitsi myris
voima,kas kieliräfra, sillä elettiin aitosuorna-
laisuu,den aikoja. Asiaan kuului, että pääkau-
pungin arjoiluhenkilökunnan oli osattava
maan ,rnolempia kieliä. Poikkeuksiakin oL,
si]lä vuosisadan a.lkuvuosina Ruotsista maa-
hamme rnuurttan:eet, tarjoilijat eivät aina op-
pineet surom,ea ja ta,louspuolella oli tyä,ssä jo-
pa täysin suornen kieltä taitarnattomia.

Tuoll,aisissra olosuhrteissa syntyi tietysti kie-
Iiriitoja, joista yhden ker,tcmine-rr on paika"l-
laan sen rynaalaatuisuruden vuoksi. Eräärü va-
p'unaa,ttona oli rnuuan pääkaupungin edusta-
virmmista ravintoloista ostanu,t kymmerriä
ruukkukukkia vierraiden i,I,oksi. Kukat kuiten-
kin ,kuolivat sarnan päivän iltana. Vasta ai-
kojen kuluttu,a selvisi syy kukkiur outoon
kuihturni,se,en. Ra.vintolassa oli otrlurt joukko
ylioppilaita juhlirna,ssa äskettäin saatuja
vitiva,lkoisia lakkejaan. Seurueesta oli yksi
Iähtenyt,ostam'aan tulitikkufr a ravintol,an kas-
sasta. Siellä orli o,llut 6yös.sä urnrnikko ruotsa-
trainen kassranlr:oitaja, joka oli tarjonnut yli-
oppilaa,ltre "en asik tändstickor", kun tärnä oli
pyytänyt rasian tuttritikkuj a. Moisesrta §lrolnen
kielerr hafvel<surni,sesta,kirnrpaantunut yliop-
pilas oli käynyt 'toveri,nsa rkanssa ,ostarn'assa

pirtukanisterin, jonka sisäItö oli vaivihk'aa
kaadettu,ktr,kkarurukkuihin. Sirtä,kuuri,a eivät
ku,kat ol,lmt kesrtäneet, rnutta surorne{n kielen
syrj iminen oli ü<osrtettu.

Kieltolaki,ajan päätyttyä jatkettiin sen me-
noon,totuttua elärnää vielä jonkin aikaa. Mttt-
ta vähin erin sa,l,akuljetus loppui ja sprürin-
tama hiljenrtyi. Ravintoloidenkin o1i hietrnan
vaikea sopeutua u'u,siin olosuhteisün. "Lait
ja asetuJcset olivat kiivaat", ku,ten Topias sa-
noi ka,nttoori'I1e. Ken ei sop,eu,tunut olernaan
kuuliainen uus,il,tre määräyksidle, jou,tui surl-
kerrnaan yrityt<sensä ja päätyi jopa linnaan-
kin. Kieltolain kr.r,moarninen oli tapahtunut
kansan ,tahdosta ja vähfur erin kansa,laiset
omaksuivat hei,lle myönnetyt oike,udet ja va-
paudet sääilisenä pidottävällä tava[a.
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