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Mitä tapahtuu, kun elinolot muut-

tuvat tai kun ihmiset itse muuttavat
vieraaseen maahan ja kulttuuripii-
riin? Nämä yhteiskuntatutkimusta
aina kiinnostaneet kysymykset nou-
sevat kuin varkain keskeisiksi tee-

moiksi teoksessa The American ex-

perience with alcohol. Contrasting
cultural perspectives. Varsinaisena
aiheena kirjassa ovat Yhdysvaltain
eri etnisten ryhmien juomatavat ja
yleisemmin suhde alkoholiin.

Yhteensä 24 artikkelista koostuva
teos on tietenkin kirjava, moniulot-
teinen ja epätasainen. Vaikka kirjoit-
tajat edustavat kaikki antropologista
alkoholitutkimusta, jotkut artikkelit
eivät juurikaan eroa amerikkalaises-
ta keskivertososiologiasta. Ne vain
kirjaavat tutkimuksen satoa, jakau-
mia ja muuttujien välisiä yhteyksiä.
Selitykseksi tarjotaan sitten kehäpää-
telmää: Kyseinen etninen ryhmä tai
sen osa suhtautuu omalla tavallaan
alkoholiin, koska siinä vallitsevat sel-
laiset normit. Normien olemassaolo
todistetaan tutkimuksen tuloksilla ja
tulokset puolestaan selitetään nor-
meilla. Mielenkiintoisimmat artikke-
lit ovat lähimpänä antropologiaa. Ne
tuovat esille juomatavat ja niiden su-
kupolvien aikana kokemat muutok-
set osana tutkitun kulttuurin koko-
naisuutta. Yleisellä tasolla ne avaa-
vat laajasti tutkitun väesöryhmän
yli ulottuvan näkökulman kulttuuri-
siin ilmiöihin ja niiden asemaan
amerikkalaisen vertikaalisen mosaii-
kin dynamiikassa. Itse alkoholin
käyttö jää sille kuuluvaan osaan. ei

yhteyksistään irrotetuksi aiheeksi
vaan näkökulmaksi kulttuurisiin il-
miöihin-

Artikkeleiden pohjalta muotoutu-
vaa kokonaiskuvaa voidaan kuvata
kolmen käsitteen, akkulturaation,
kulttuurin muutoksen ja vertikaali-
sen mosaiikinl, avulla.

Ahhulturaatio

Monissa artikkeleissa kuvataan,
miten jonkin etnisen ryhmän juoma-
tavat ovat Yhdysvaltoihin muuton
jälkeen muuttuneet, tulleet amerik-
kalaisemmiksi. Akkulturaatioproses-
si tavoitetaan vertaamalla jotakin
kansallisuutta edustavien, Yhdysval-
toihin muuttaneiden ihmisten juo-
matapoja alkuperämaan väestöniuo-
matapoihin. Usein myös verrataan
perättäisten sukupolvien juomatapo-
ja toisiinsaja saadaan siten kuva su-
kupolvien ajan kestävästä akkultu-
raatioprose§sista.

Ben James Simboli kuvaa ameri-
kanitalialaisten akkulturaatioproses-
sia. Ensimmäisen polven siirtolaiset
juovat vielä viiniä päivittäinja usko-
vat kohtuullisen juomisen olevan ter-
veellistä. Toisessa polvessa päivittäi-
nen viinin käyttö ja käsitykset sen
terveellisyydestä ovat jo harvinaisia.
Monet ovat siirtyneet käyttämään
olutta ja muita alkoholijuomia. Kol-
mannessa polvessa amerikanitalia-
laiset eivät enääjuuri tutustu viiniin
kotonaan, vaan aloittavat juomisen
oluella teini-iässä.

Vastaavalla tavalla todetaan, että

Japanissa asuvat japanilaiset juovat
enemmän ja säännöllisemmin kuin
Yhdysvaltoihin muuttaneet. Vastaa-
van suuntainen ero oli Yhdysvaltoi-
hin muuttaneiden ja siellä syntynei-
den japanilaisten välillä. Toisen pol-
ven siirtolaisilla oli tutkimuksen mu-

I Vertikaalinen mosaiikki on termi, jo-
ta.fohn Porter käyttää kuvatessaan Ka-
nadaa monikulttuurisena yhteiskuntana.

kaan amerikkalaisempi juomatapa.
Akkulturaatiomalli vastaa yleistä

ideologiaa Yhdysvalloista sulatusuu-
nina (melting pot), joka vähitellen
hioo kulttuurierot yhteiseksi amerik-
kalaiseksi elämäntavaksi. Se ei kui-
tenkaan selitä, miksi jotkut piirteet
säilyvät, toiset häviävät rai muuttu-
vat. Muutos ei edes aina ole amerik-
kalaisen "keskiverron" suuntainen.
Esimerkiksi Laosin vuoristoseudulta
lähtöisin olevan hmong-kansan kes-
kuudessa eri osaryhmät ovat reagoi-
neet eri tavoin olosuhteiden muutok-
seen. Monet naiset, samoin kuin van-
hat miehet, ovat pidättäytyneet Yh-
dysvaltoihin muutettuaan kokonaan
alkoholista, kun taas teini-ikäiset po-
jat ovat omaksuneet ennen tuntemat-
toman tavan juoda keskenään muun
yhteisön ulkopuolella.

Hmong-kansaa tutkinut Joseph
Westermeyer esittää muuttuvien olo-
suhteiden vaikutuksesta käyttäyty-
mistapoihin havainnollisen mallin,
jota voi soveltaa laajemminkin kult-
tuuripiirteiden säilymistä ja muuttu-
mista edustavien elementtien keski-
näisten suhteiden selittämisessä.
Kulttuurisen mukautumisen ja muu-
toksen eri tyypit ja vaiheet näkyvät
nimittäin havainnollisesti hänen tut-
kimansa kansan siirtymisessä ensin
vuoristokylistä kaupunkimaiseen elä-
mänmuotoon ja myöhemmin täysin
vieraaseen kulttuuripiiriin Yhdysval-
toihin.

Ensimmäisessä vaiheessa uude t
kulttuurivaikutteet ja elinolojen
muutokset muuttavat käyttäytymis-
tapoja tavallaan mekaanisesti, enti-
sen elämänmuodon rajoissa.
Hmong-kansan keskuudessa tämä
näkyy niissä muutoksissa, jotka siir-
tyminen pienistä kylistä kaupunkei-
hin sai aikaan. Vuoristokylissä alko-
holi oli nimittäin harvinainen ja kal-
lisarvoinen tuote, koska se piti itse
valmistaa viljasta. Sitä juotiin vain
muutaman kerran vuodessa vuotuis-
juhlissa sekä tärkeissä perhejuhlissa.
Kun 1960-luvulla syntyivät ensim-
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mäiset hmong-kansan asuttamat
kaupungit. tästä oli se seuraus, e(tä
perhejuhlia oli suuremman väkimää-
rän vuoksi enemmän. Tämän seu-
rauksena paikallisten johtajien alko-
holin käyttö lisääntyi huomattavasti.
koska heillä oli asemansa puolesta
tärkeä rooli perhejuhliin liittyvissä
juomisrituaaleissa. Kun hmong-kan-
saa myöhemmin muutti alas laak-
soon Laosin kaupunkeihin, he omak-
suivat uudenlaisia tapoja paikallisil-
ta asukkailta. Heidän keskuudessaan
juominen oli muuttunut enemmän
yksilöllisesti päätettävissä olevaksi
rentoutumisen ja vapaa-ajan vieton
muodoksi, vaikka alkoholia edelleen
nautittiinkin ryhmässä, ei yksinään
tai pelkän perheen piirissä. Lisäksi
alkoholi sai toisen merkityksen tai
pikemminkin peri sen oopiumilta.
Oopiumia oli nimittäin perinteisesti
käytetty maaseudulla yleislääkkeenä
ahdistukseen ja masennukseen, niin
että suuri osa kansaa oli siitä riippu-
vainen. Kaupungeissa oopiumi oli
paljon kalliimpaa, kun taas rahalla
hankittavissa oleva alkoholi ei ollut
niin harvinaista ja kallista kuin maa-
seudulla. Tämän vuoksi monet vaih-
toivat oopiumin alkoholiin, huume-
riippuvuutensa alkoholiriippuvuu-
teen. Tällaista yleislääkettä tarvittiin
entistä enemmän, koska uudet olo-
suhteet aiheuttivat monille sopeutu-
mattomuudesta johtuvaa unetto-
muutta ja masennusta.

Kulttuurin muutos

Edellä mainitut muutokset tapah-
tuivat vielä yleensä entisten kulttuu-
risten mallien rajoissa. Toisessa vai-
heessa. kun hmong-kansaa muutti
Yhdysvaltoihin, myös kulttuuriset
rakenteet ja ajatusmuodot muuttui-
vat. Muutokset näkyivät naisten ja
nuorukaisten j uomatavoissa. Yhdys-
valloissa hmong-naisen asema muut-
tui. Mies ei voinut laillisesti hankkia
toista vaimoa tai kurittaa häntä, ja
lisäksi monet naiset saavuttivar ta-
loudellisen itsenäisyyden mennes-
sään ansiotyöhön. Sen vuoksi he ei-
vät halunneet enää osallistua tradi-
tionaaliseen juomistapahtumaan,
jossa nainen on lapsiin rinnastetta-
vassa toissijaisen palvelijan roolissa.

Jotkut naiset pidättäytyivät juomi-
sesta kokonaan, toiset, nuoremmat,
omaksuivat amerikkalaisen kodeissa

ja ravintoloissa tapahtuvan sosiaali-
sen juomatavan. Vastaavall a tavalla
jotkut vanhat miehet, joilla on muita
ikäisiään alhaisempi sosiaalinen sta-
tus, ovat pidättäytyneet juomisesta.
Nuorukaiset, joilla traditionaalisessa
tilanteessa olisi toissijainen ase ma,
ovat niin ikään vetäytvneet omiin
juomaseurueihinsa, joissa he juovat
suuria määriä kerralla. Perinteestä
poikkeamisella ja uusien mallien
omaksumisella on siis jokaisen ryh-
män kohdalla mielekäs lunktio ja so-
siaalinen merkitys. Sitä kautta muu-
toksessakin on j atkuvuuden element-
ti, joka tekee muutossuunnat ym-
märrettäviksi.

Vastaavan mallin mukaan voisi
tulkita irlantilaisten juomatapojen
muutosten syitä. Ratkaiseva merki-
tys myöhemmälle kehitykselle oli
Richard Stiversin mukaan maan-
omistusoloja koskenut lainmuutos
1800-luvun puolivälissä. Sen ansios-
ta Irlannin katoliset saivat oikeuden
omistaa entiset vuokramaansa. Maa-
tila siirtyi sen jälkeen perintöoikeu-
den mukaan aina vanhimmalle po-
jalle. Tästä oli seurauksena, että
avioituminen tuli käytännössä sido-
tuksi maanomistukseen. Syntyi suuri
naimattomien mieste n ja naiste n
joukko, josta osa muutti Yhdysval-
toihin. Myös naimisiin menneiden
osalta avioitumisikä nousi huomatta-
vasti, koska vanhe mmat yrittivät
mahdollisimman pitkään pitää kiinni
maaomaisuudestaan ja sitä kautta
elannostaan. Niinpä nuorten välisiä
sukupuolisuhteita kontrolloitiin jyr-
källä kristillisellä seksuaalimoraalil-
la, joka erotti neitoset ja nuorukaiset
toisistaan. Poikamiehet ja vanhatpo-
jat kokoontuivat suuriksi joukoiksi,
joissa juotiin runsaasti. Juomisen
keskeiseksi sosiaaliseksi merkityksek-
si muotoutui vapaus 

- vapaus nais-
ten kontrollista ja vapaus maaomai-
suuden tuomista velvoitteista. Näi-
den kaksinkertaisesti vapaiden mies-
ten runsasta juomista kyllä pahek-
suttiin, mutta heitä myös säälin tun-
tein ymmärrettiin. He olivat yhteis-
kunnan osatlomia. Yhteisöjen jyrk-
kää kahtiajakoa lievitti se, että myös
ukkomiehet liittyivät viikonloppuisin
vapaitten miesten velj eskuntaan.

Muotoutunut kulttuurinen malli
sai Yhdysvaltain kaupunkioloissa
uuden ilmiasun. (Jskontoon ankku-
roitu sukupuolimoraali säilyi, vaikka

avioituminen ei enää ollut sidottu
maaorhaisuuteen. Niinpä vuosina
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amerikanirlantilaisten kes-

kimääräinen avioitumisikä oli Buffa-
lossa miehillä 35 ja naisilla 3l vuotta.
Poikamiesten joukosta tuli katujen-
gejäja irlantilaisten etuja ajavia po-
liittisia joukkoja, joiden suuri voima
perustui siihen, että niihin aina osal-
listui myös vanhempia ukkomiehiä.

Kulttuuriset muodot ja rakenteet
myös muuttuivat, eivät vain saanee(

uutta ilmiasua. Kun kirkko ja pappi
olivat olleet niin hengellisen elämän
kuin poliittisenkin toiminnan keskus,
Yhdysvalloissa irlantilainen pubi ja
siinä toimivan klubin johtaja perivät
maallisen päällikkyyden. Toisaalta
juomisenkin merkitys muuttui.
Aiemmin se oli ilmentänyt vain mie-
histä identiteettiä, mutta nyt se il-
mensi irlantilaista etnistä identiteet-
tiä ja myös siihen saumattomasti
kuuluvaa katolilaisuutta. Rankasta
juomisesta tuli uskonnollinen rituaa-
li. Vain moraalista huolehtiminen jäi
papille ja naisille. Irlantilaiseen pap-
piin viitattiinkin joskus kuin naiseen

sanalla "she".

Vefükaalinen mosaükki

Myöhemmät muutosvaiheet ame-
rikanirlantilaisten etnisessä identi-
teetissä ja kulttuurisissa muodoissa
valottavat sitä, mikä merkitys luok-
karakenteen ja kulttuurierojen yh-
teen nivoutumisella on amerikkalai-
sen yhteiskunnan dynamiikalle. Ir-
lantilaisista syntyi nimittäin yleinen
stereotypia juoppoina. lB90-luvulle
saakka se oli sävyltään negatiivinen
ja diskriminoiva, mutta kun uudet
siirtolaisryhmät, esimerkiksi italia-
laiset ja puolalaiset, tulivat tällöin
Yhdysvaltoihin. aiemmin muutta-
neet irlantilaiset hyväksyttiin "alku-
peräisiksi" amerikkalaisiksi ja heistä
luotu kaavakuva muuttui samalla
positiiviseksi, "iloiseksi juopoksi". Ir-
lantilaiset omaksuivat tämän stereo-
typian itsetuntonsa perustaksi; se oli
side heidän amerikkalaisuutensa ja
nationalisminsa välillä.

Tällainen julkisuudessa tapahtuva
etnisten ryhmien tyypittely saa vas-
tareaktionaan aikaan löyhän ja ku-
vitteellisenkin etnisen ryhmän yh-
denmukaistumisen. Esimerkiksi inti-
aaneja pidetään yhtenäisenä etnise-
nä ryhmänä, joka on perinteisesti ol-
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lut erityisen ahne viinalle ja altis al-
koholismille. Itse asiassa vielä 1800-
luvun alkupuolella eri heimot suh-
tautuivat Joan Weibel-Orlandon
mukaan hvvin e ri tavoin viinaan.

Jotkut heimot olisivat halunneet
vaihtaa sitä rajattomasti omiin ruot-
teisiinsa, toiset eivät ottaneet sitä o1-

lenkaan vastaan. Kuitenkin juop-
pous juurtui lähtemättömäksi osaksi
sitä leimaa, jolla kaikki alkuperäiset
amerikkalaiset leimattiin. Sen vuoksi
moniin reservaatteihin julistettiin
liittovaltion säädöksen nojalla kielto-
laki. Tästä isällisen suojelevasta
eleestä tuli intiaaneille vksi lisäesi-
merkki valkoisten vlivallasta. Juomi-
sesta tuli protestin ja itsemääräämis-
oikeuden halun symboli. Näin kehä
kiertyy umpeen.

Vastaavanlainen historia liittyy
Denise Herdin mukaan mustien suh-
tautumiseen alkoholin käyttöön.
1800-luvun ajan mustat pidättäytyi-
vät juomisesta, koska sitä pidettiin
orjuuden ja riiston symbolina. Tässä
asiassa he olivat samoilla linjoilla
keskiluokkaan kuuluvien valkoisten
kanssa, jotka olivat perustaneet kiel-
tolakia ajavan raittiusliikkeen. Vuo-
sisadanvaihteessa valkoisen raittius-
liil..keen liberalismi muuttui kuiten-
kin rasistiseksi. Kieltolain kannatta-
jat olivat myös mustien äänioikeuden
poistamisen ja rotuerottelun kannal-
la, koska mustasta väestöstä oli tehty
taloudellisten vaikeuksien ja yhteis-
kunnallisen levottomuuden synti-
pukki. Valkoisen, alempaan keski-
luokkaan nojaavan raittiusliikkeen
puhujien mukaan mustat olivat vas-
tuuttomia äänestäj iä, jotka voitaisiin
viinan avulla houkutella kieltolakia
vastaan. Tämän poliittisen käänteen
seurauksena raittiusaate mustia ko-
koavana yhteiskunnallisena liikkeenä
menetti nopeasti merkityksensä. Pi-
dättäytymisestä tai kohtuullisuudes-
ta alkoholin käytössä tuli pelkästään
uskonnollinen ja yksityinen kysymys.

Jossain määrin juominen sai myös
sosiaalista merkitystä valkoisia vas-
taan suunnatun protestin symbolina.
Näin tämänkin kysymyksen osalta
mustille määrittyi paikka muun työ-
väestön, mm. keskiluokan protes-
tanttien ajamaa kieltolakia vastaan
taistelevien irlantilaisten katolilais-
ten liepeillä.

Ihmisten suhde alkoholiin on vh-
teiskunnallinen ja historiallinen,

usein myös poliittinen. Yksilölle se

on itsestään selvä ja perusteiltaan
tiedostamaton. Se heijastaa hänen
maailmankuvaansa .ia identiteetti-
ään. N{itä tästä seuraa alkoholismin
käsitteen .ja alkoholiongelmien hoi-
don suhteen, olisijo toisenjutun laa-
juinen kysymvs. The American expe-
rience avaa siihenkin monta kiintoi-
saa näkökulmaa.

Pertti Alasuutari

Alkoholi
Ruotsin televisiossa

Nowak, Lilian: Alkoholbilden i tr -en anal-ys aa fiktionsprogram. Suriges
Radio, Publik- och Programforskningsat-
delningen. .Yr 16. 1986. l86 sit,ua

Ruotsin yleisradioyhtiön j ulkaisu-
sarjassa ilmestyi hiliattain Lilian No-
wzLxin kirjoittama raportti, joka ruo-
tii television fi ktio-ohjelmien alkoho-
lista tarjoamaa kuvaa. Tutkimusta
ovat rahoittaneet,vleisradioyhtiön li-
säksi mm. sosiaalihallitus ja raittius-
liike. Perimmäinen mielenkiinto koh-
distuukin siihen, millaisia pitkäai-
kaisvaikutuksia television alkoholi-
kuvalla on katsojiin. Raportin lopus-
sa muotoiltujen vaikutushypoteesien
tehtävänä on luoda pohjaa tuleville
vastaanottotutkimuksille.

Nowak on käynyt yhdessä kahden
kollegansa kanssa läpi edustavan
otoksen toimintavuoden l983/84 fik-
tiotarjonnasta - 102 ohjelmaa, pyö-
reät 100 tuntia ohjelma-aikaa. Yleis-
radiokanavien fiktiotarjonta on pal-
jolti samanlaista Pohjanlahden mo-
lemmin puolin: valtaosa on tuontita-
varaa, peräisin ennen muuta Yhdys-
valloista ja Englannista. ja rungon
muodostavat sarjat ja jatkokerto-
mukset. Tutkittujen oh.jelmien jou-
kosta on helppo poimia meillekin tut-
tuja: Hill Street Blues, Maanalainen
armeiia, Felix Krull, Leskien keikka,
Dallasista .ja Dynastiasta puhumat-
takaan.

Alkoholi tuntuu kuuluvan fiktio-
ohjelman perusaineksiin: se oli esillä
94 ohjelmassa. Sisältö ohjelmaa koh-
ti tosin vaihteli mitättömästä väläyk-
sestä 43 kohtaukseen. Alkoholikoh-

tauksia oli922,ja näistä 515 olijuo-
miskohtauksia. Kohtauksiin sisälty-
vät näkyvät tai kuuluvat viittaukset
aikoholiin kattoivat 12 % ohjelma-
ajasta. Sadan tunnin aikana kuva-
ruudussa kallistettiin lasia I 283
kertaa.

Sisällönerittelyssä on käytetty
kvantitatiivisen mittaamisen ja kvali-
tatiivisen arvioinnin ja tulkinnan yh-
distelmää. Pääosin raportti nojaa
frekvenssilukuihin. Yksityiskohtaiset
kuvaukset valottavat sellaista, mikä
poikkeaa yleiskuvasta. Analyysi ja-
kaantuu kolmeen tasoon: alkoholi-
kohtauksia, keskeisiä roolihahmoja
ja otrjelmakokonaisuuksia koskevaan
osaan. Toimivaa menetelmää on ke-
hitelty pitkään; Nowakilta ilmestyi jo
l9B2 samaa aihetta käsittelevä meto-
dologinen esitutkimus.

Alkoholinkäyttöä koskevat perus-
kysymykset ovat samoja kuin aikai-
semmissa - useimmiten amerikka-
laista ohjelmistoa koskevissa - tur-
kimuksissa. Useat vastauksetkaan ei-
vät yllätä.

Alkoholia käytettiin useimmin
seurassa. Tapahtumapaikkana oli
useimmin koti tai ravintola, ympäris-
tö oli keskiluokkainen tai ylelliseen
vivahtava. Vallitsevaa oli "enemmän
tai vähemmän institutionalisoitunut
normaalijuominen" eli juominen oli
kohtuullista j a asiaankuuluvaa j uhla-
van tai arkisen seurustelun tai ateri-
an yhteydessä. Normaalijuomisen
piiriin kuului myös satunnainen al-
koholinkäyttö rentourumistarkoituk-
sessa. Siitä poikkeavaa oli alkoholiin
turvautuminen ahdistuksen lievittä-
miseksi, lohdun löytämiseksi tai juo-
minen riippuvuuden takia.

Juomavalinnat noudattelivat ylei-
sesti vallirsevia käsityksiä juomata-
voista eri maissa ja eri aikoina. Viit-
teitä oli myös sukupuoleen.ja sosiaa-
liseen taustaan liittyvistä malleista.
Suosituin juoma oli viski, jota nautit-
tiin useammassa kuin joka neljännes-
sä kohtauksessa. Tuoreemmissa
ruotsalaisissakin ohjelmissa viski oli
yhdessä viinin kanssa nousemassa
vanhojen elokuvien suosikkijuoman.
viinan, rinnalle. Nowakin mukaan
on kuitenkin vaikea päätellä, johtuu-
ko tämä kaavamaisesta kuvaustavas-
ta vai rodellisuuden heijastumisesra
ohjelmissa.

Alkoholilla oli harvoin vaikutuk-
sia, kolmessa neljänneksessä juomis-
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