
Juopottelijan etiikka

   Melkein kaikki inhimillinen toiminta on aina kohdannut vastarintaa. Vaikka tämä toiminta olisi
siveysopillisesti  kaikkein ylevintä laatua, sitä silti  vastustetaan vähintään yhtä kiivaasti,  ja jos ei
muuta keksitä, niin sitä pidetään joka tapauksessa hurskasteluna tai joutavana jaamisteluna. Sitä
ankarampi on vastus, jos toiminta leimataan häpeälliseksi tai turmiolliseksi.
   Viina  on  tunnettu  kauan.  Se  on  hyvin  tehokas  nautintoaine  ja  oppineet  sanovat  sitä
etyylialkoholiksi.  Viinasta  saa  vähän  helkutin  hyvät  humalat,  jos  hulauttaa  reilut  ryypyt  alas
kitusistaan. Ehkäpä juuri siitä syystä kovin monet ihmiset kautta aikojen ovat hyökänneet viinaa
juovien ihmisten niskaan ja syyttäneet heitä ties mistä. Moni avioliitto on sortunut siihen, että mies
on halunnut juoda runsaasti viinaa, eikä vaimo ole tahtonut riittävästi arvostaa miehensä harrastetta.
Työelämän piirissä on tuhka tiheään sattunut tapauksia, että ymmärtämätön työnjohto on osoittanut
tylyä  käytöstä  viinaa  nauttinutta  työntekijää  kohtaan.  On  ollut  kokonaisia  aikakausia,  jolloin
viinanjuojat on leimattu eräänlaisiksi hylkiöiksi tai huonoiksi ihmisiksi. On naurettu illalla kotiin
palaavalle juopottelijalle, jos hänen askeleensa hieman heitättävät tai suupielestä hersyy yömyöhällä
pieni vallaton laulelma. On myös katsottu sellaisen ammatinharjoittajan olevan luisumassa tuhon
omaksi,  jonka  on  tiedetty  ryhtyneen  naukiskelemaan.  Kuitenkin  täysin  ristiriitaisesti  näiden
pitämysten kanssa on saatettu hymy huulilla lukea runoilijoiden ja proosakirjailijoidenkin ylistäviä,
huumorintäyteisiä kuvauksia viinin tai paloviinan iloista.
   Oikeastaan suuri osa ihmiskunnasta on ollut tai on parhaillaan tai tulee olemaan juoppoja. Osa on
ilmijuoppoja,  osa  salajuoppoja.  Toiset  juovat  kohtuullisesti,  toiset  hönöttelevät  lujanpuoleisesti.
Kaupungissa on varmasti vanhahkoja herroja, jotka nauttivat joka aterialle viinaksia ja vielä illalla
tainnutusryypyt. Tämä tekee päivässä kevyesti 3-5 desilitraa. Kuitenkin he voivat ilmeisen hyvin ja
hoitavat toimensa kohtuullisesti.
   Melkein kaikki ammattikunnat juovat. Upseerit juovat niin helkkaristi, lääkäri juovat, johtajat,
maanviljelijät,  työmiehet  ja  filmitähdet  juovat.  Juo  ne  papitkin,  vaan  eivät  uskalla  resuta
kännipäissään kylänraitilla. Opettajat juovat paljon, on niissä lehtoreissa paljon sininenäisiä. Juo ne
jotkut  urheilijatkin.  Valtiomiehet  ryyppää  pirun  paljon,  moni  valtionpäämieskin  on  ollut  kova
törpöttelemään.
   Sitä paitsi on muitakin juoppouden lajeja. Melkein jokaisen miehen kirouksena on, että yhtenään
tekee naista  mieli.  Silloin  mies on naisjuoppo.  Valtaosa ihmisistä  syö nautinnokseen,  eikä vain
tyydyttääkseen  ravinnon  tarpeensa.  Toiset  tykkää  makeisista,  toiset  kahvista,  teestä,  autoista,
huonekaluista, koruista. Jotkut syövät etanoita ja ostereita. Tilanne on todella vaikea, jos himoaa
näitä kaikkia alkoholin lisäksi.
   Päättäväisen,  määrätietoisen  juopottelijan  elintiellä  on  kaiken  lajista  estettä.  Ehkä  vaikein
voitettava  on  eräänlainen  uskonpuute,  henkinen  tuskatila,  epäilys.  Vaikka  kuinka  joisi,
alkoholiliikkeen  pullorivit  sen  kuin  taajenee  ja  laajenee.  Aamuvarhaisella  suuret  kuorma-autot
tuovat yhä uusia pulloja liikkeisiin,  tehtaat panevat vimmatusti  ja hiivasieni laulaa: Läksin minä
kesäyönä käymään... Luulisin, että abstraktisien ammattien harjoittajat, esimerkiksi papit, joutuvat
usein samanlaisiin henkisiin epäilyksiin kuin juopot. Uskoa pitäisi, vaikka mitään ei näy eikä voi
toisille  näyttää.  Ketään  isoa  ukkoa  ei  tule  Seitentähtisen  selältä  viestiä  tuomaan...  On  vain
tyydyttävä vertauksiin tai värssyyn kellastuneesta kirjasta. Samoin juoppo voi joutua epäilyksiin.
Hän ehkä huokaa: Kaunko kestän tätä menoa. Kaunko kestää maksani, haimani, hermostoni, milloin
sisuskumini alkaa pykiä. Mutta silloin tosi juopottelija karkaisee mielensä ja murahtaa: Saatana,
tässä ei saa lannistua, siinä minä kestän kuin toisetkin juopottelijat. Sitä ei pidä liikoja sivuilleen
vilkuilla ja epäröidä, vaan on juotava päättäväisesti!
   Ja niin epäilyksensä kilvoittelun kautta voittanut viinanjuoja panee kierrekorkit  rutisemaan ja
viskelee kätevällä ranneliikkeellä etyylialkoholit janoiseen kitaansa. Siinä ne silmät kirkastuvat ja
suu avautuu lystikkääseen hoilaukseen. Skepsis pakenee nelistäen vasenta laukkaa.
   On oikeastaan kummallista, että viinanjuojan kustannuksella pelataan niin kaksinaamaista peliä.
Useimpien kansojen talouselämä nojaa vankasti alkoholijuomiin. Joko tämä valtio tuottaa miljoonia



tynnöreitä viinaksia ja käy niillä kauppaa, tai sitten pönkittää budjettiaan alkoholiverolla. Kuitenkin
rinnan  tälläisen  suurimittaisen  taloudellisen  toiminnan  kanssa  koetetaan  ehdoin  tahdoin  sortaa
kaikin  keinoin  yhteiskuntakoneiston  erästä  tärkeää  hammasratasta,  juopottelijaa.  Hänet  pyritään
leimaamaan asosiaaliseksi, hänen askeleitaan valvotaan, hänet kortistoidaan ja henkeä haistellaan.
Juoda pitäisi epätoivon vimmalla että talouselämän rattaat eivät pysähtyisi, mutta humaltua ei saisi.
Halpamaisia juonia keksitään. On perin merkillistä, että spriihin sekoitetaan denaturoimisaineita.
Puhdas sprii olisi paljon parempi nauttia. Sitä kun sekoittaa kuumaan veteen ja solauttaa sekaan
sokerinpalan ja vähän limetintä, niin johan on terveellinen juoma. Denaturoimisaineet ovat spriissä
joutavanpäiväinen  lisä.  Ne  estävät  kansanmiestä  juomasta  halvalla.  Denaturoimisaineet  sietäisi
poistaa spriistä! Ne ovat vaarana kansanterveydelle.
   Juopottelijan kutsumätyön koko ylevyys tulee ilmi selväpiirteisesti, jos tarkastelemme tilastoja.
   Alkoholipolitiikkamme johto  operoi  niin  kuin  johtajat  muillakin  tuotannon aloilla.  Kullekin
vuodelle  asetetaan  tietenkin  tavoitteita,  ja  dynaamisen  alkoholipolitiikan  kuvaan  kuuluu,  että
viinankulutuksen  on  tasaisesti  noustava.  Noususuunta  on  toivottavaa  valtion  menojen  jatkuvan
kasvun takia, tai oikeastaan se on välttämätöntä.
   Niinpä  tiettävästi  joskus  loka-marraskuussa  alkoholipoliitikot  laativat  ehdotuksensa  tulevan
vuoden  viinankulutuksesta.  Esimerkiksi  kuluvalle  vuodelle  (1969)  lienee  esitetty  lukua,  joka
vaihtelee  4:n  ja  4,3:n  välillä.  Luku  tarkoittaa  sitä  puhtaan  100-prosenttisen  alkoholin  määrää
litroina,  minkä  jokainen  Suomen  kansalainen  joutuu  juomaan  tänä  vuonna.  Jos  tavoitetta  ei
saavuteta, verottaja siirtää katseensa jollekin toiselle sektorille. Tällöin on vaarana, että valtion tulo-
ja  omaisuusvero  nousee  tai  esimerkiksi  kotien  taideaarteita  verotetaan,  tai  kotien  radiot,
valokuvauskoneet,  magnetofonit,  pesukoneet  ja  pakastekaapit  rekisteröidään  ja  pannaan
erikoisverolle.  On  myös  väläytelty,  että  kotien  liinavaatteet  ja  pöytähopeat  pantaisiin  verolle,
samoin maanviljelijöille asetettaisiin apteekkimaksuun verrattava viljelymaksu oikeudesta viljellä
maata,  koska  maataloustuottajat  hyötyvät  muiden  kansalaispiirien  ainaisen  näläntunteen
kustannuksella.
   Tavoitteisiinsa  päästäkseen  alkoholipoliitikkomme  harjoittavat  alkoholijuomien  mainontaa.
Julkaistaan lehtisiä viinien käyttämisestä ja bulvaaniartikkeleita, joissa erilaiset viinakset tehdään
mahdollisimman  houkutteleviksi.  Voidaan  panna  toimeen  kampanjoita  erilaisten  tunnusten  alla
kuten esimerkiksi: Juo kohtuullisesti mutta säännöllisesti! Vilkkaimpien liikekatujen yli ripustetaan
mainoksia: Miedoista juomista on pirtu paras, mallasjuomista rommi!
   Mutta mikään propagandakampanja ei voi viedä tavoitteeseen ellei kansa syty. Tässä tapauksessa
kuitenkin  suomalainen  mies  tuntee  vastuunsa  ja  astuu  jämerä  koura  ojossa  puolitiehen  vastaan
alkoholipoliitikkoja.
   On vielä  palattava  tuohon  mystilliseen  lukuun  4.  Jos  neljä  litraa  100-prosenttista  alkoholia
laimennetaan 40-prosenttiseksi  vodkaksi,  tulee siitä kymmenen litraa,  eli  kaksikymmentä puolen
litran pulloa.  Koska julminkaan valtiovalta  ei  voi  velvoittaa  sylilapsia  eikä nuorisoa,  sairaita ja
vanhuksia nauttimaan kahtakymmentä pulloa vodkaa vuodessa, voimme hyvällä syyllä laskea puolet
kansastamme  pois  juomavelvollisten  joukosta.  Tällöin  jäljellejäävien  velvoite  nousee
kahteenkymmeneen litraan eli neljäänkymmeneen pulloon.
   Nyt on kuitenkin niin että vaikka joukkoa karsittiinkin puolella, jäi siihen satoja tuhansia, ellei
lähes miljoona toisarvoista kansalaista. Osa on niin heikkoa ruumiilliselta kunnoltaan, ettei kestä
kunnon  ryyppyä  yököttelemättä.  Jotkut  juovat  aivan  liian  vähän,  niin  ettei  sillä  ole  mitään
merkitystä. Aina on joukossa myös sellaisia, jotka yksinkertaisesti pakoilevat velvollisuuttaan. On
kaikenlaista  nysää  ja  väritöntä  nulkkua,  jotka  väittävät  vakavalla  naamalla,  että  selvin  päin  on
mukava elää.
   Täten joukko ei kun kutistuu, joten jäljelle jääneiden on juotava neljäkymmentä litraa vodkaa eli
kahdeksankymmentä pulloa. Kun vodkapullon pohjan halkaisija on noin 6,5 senttiä, ulottuu lattialle
järjestetty  kahdeksankymmenen  pullon  jono  viisimetrisen  huoneen  poikki.  Jos  jokaisen  pullon
väliin jätetään 6,5 sentin rako, ulottuu jono kymmenmetrisen salin lattian yli. Tälläisiä salejahan oli
ennen maalaispappiloissa ja herraskartanoissa.
   Tarvitaan todella suoraselkäisiä ja lujatahtoisia miehiä suoriutumaan noin valtavasta urakasta,
jonka alkoholipolitiikka on meille asettanut ja joka pitää valtakunnan talouselämää pystyssä. Sieltä



Suomen metsistä, kaupungeista ja taajamista astuu esiin määrätietoisten miesten ja naisten joukko
vakaasti  päättäneenä  saavuttaa  tavoitteensa.  Harmaana,  mahtavana  kymenä  ne  kulkeutuvat
alkoholiliikkeisiin, suorittavat ostoksensa ja juovat etyylialkoholit mahojensa kähyisiin uumeniin.
Paitsi että he ovat suomalaisen yhteiskunnan taakankantajia, yhteiskuntatietoisia raatajia, he ovat
myös  iloisia  seurustelijoita  ja  leikkimielisiä  pilapuheiden  viljelijöitä,  joiden  ympärillä  hauskat
sutkauksen sinkoilevat ja mehevät kommat mätkähtelevät pohjoisen synkkyyden kalliomuuriin. He
ovat  lojaaleja  kansalaisia,  jotka  ajattelevat,  että  kun  tässä  maailmassa  viinatehtaat  panevat
vimmatusti ja juomia pullotetaan, kaupataan, kuljetetaan ja myydään, niin mikäpä ettei niitä kelpaisi
juoda lekutella.
   Sitä paitsi sopii muistaa, että on olemassa yli 20 litran maita. Vaikkakin näissä maissa hyvin laajat
kansalaispiirit  osallistuvat  juopotteluun,  on  jokaisen  kynnelle  kykenevät  aikuisen  miehen  ja
naisenkin  otettava  perin  vakavasti  vastaan  alkoholipolitiikan  haaste.  Siellä  on  jäntterän  miehen
käytettävä  visusti  hyväksi  jokainen  aamiaistunti  ja  päivällisen  seutu,  ja  ilta  menee
kapakkakierroksella, jolloin on kopaistava toistakymmentä anniskelupaikkaa.
   Yhteiskunnan  sopisi  osoittaa  enemmän  myötämielisyyttä  juopottelijoille.  Pienenä  näyttönä
tämänkaltaisesta  suhtautumisesta  on  pidettävä  sitä,  ettei  juopumus  ole  enää  rikos.  Mutta
juopottelijat saavat syyttää itseään. Miksi he eivät ole järjestäytyneet. Jos perustettaisiin  »Suomen
Juopottelijat  ry.» tai  »Suomen kansanjuopottelijat  ry.»,  ja tämä järjestö satoinetuhansine, ehkäpä
toistamiljoonaisine  jäsenineen  kävisi  painostusjärjestönä  ajamaan  asioitaan,  niin  eiköhän  jotain
saataisi  aikaan.  Järjestö  voisi  ajaa  viinan  hinnan  alentamista,  denaturoimattoman  talousspriin
myymistä  elintarvikekaupoista  ja  monia  muita  hyviä  aatteita.  Se  voisi  liittyä  vaikkapa  SAK:n
jäseneksi kuunteluoppilaana tai tarkkailijajäsenenä.
   On jo aika näin huomattavan kuluttajaryhmän nostaa päätään, eikä vain yhteiskunnallisessa tai
sosiaalisessa katsannossa, vaan myös eettisessä mielessä.
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