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Sukuseuramme
tunnus
on
rauhoitettu riihipetäjä, joka kasvaa
Siilinjärven Kuuslahdessa Rannan
Asikkalan pellolla.

Lehtemme on saanut nimensä
sukunimemme
lähtökohtana
olevasta nimestä Andreas, jonka
toinen muoto on Ondrei, Ondruska.
Tästä
muotoutuivat
vähitellen
Ruska, Druska ja Ruskain sekä
vuosisatojen aikana Ruuskanen ja
Ruuska.
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Lyhyesti
Vuonna 2006 oli Rantasalmella sukuseuraamme
perustamassa 257 Ruuskasta ja Ruuskaa.
Kymmenen vuotta myöhemmin vuonna 2016 on
sukuseurassamme jäseniä 273.
Rantasalmen sukukokouksen valmistelut ovat
nyt siinä vaiheessa, että kokoukseen ilmoittautuminen on mahdollista. Ilmoittautua voi
toukokuun loppuun mennessä ja muistattehan
ilmoittautumisen yhteydessä kertoa, osallistutteko Linnasaaren kansallispuistoon suuntautuvalle risteilylle. Risteilyn järjestäjälle on tärkeä
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tietää etukäteen osallistujien lukumäärä.
Ilmoittautumisohjeet löytyvät lehden sivulta 5,
josta löytyvät myös meille varattujen majoitusvaihtoehtojen hinnat sekä Järvisydämen
yhteystiedot.
Vuoden 2016 jäsenmaksuja on maksettu
kiitettävästi maaliskuun loppuun mennessä. Jos
jostain syystä maksu on unohtunut, muistanet
hoitaa sen.
Kansikuva: Järvisydämen päärakennus
(muokattu kuvasta sivulla www.jarvisydan.com )

Pääkirjoitus

Puheenjohtajan kynällä

oli hieman toista kolurattaitten kyydissä.
Toisekseen, jos isä ja äiti lähtivät yhdessä
sukuloimaan polkupyörillä, silloin minun
paikkani oli isän jalkojen välissä polkupyörän
keskirungolla. Matkanteko siinä oli ihan
mukavaa, olihan isä tehnyt sopivan laudan
istuttavaksi. Pitelin vaan ohjaustangosta kiinni ja
isä polki. Äidillä oli alkuun naapurista lainattu
naistenpolkupyörä, omaa kun ei hänellä ollut.
Nuorempi
sisareni
istuskeli
takana
tavaratelineellä. Millä tavalla äiti lie asiat
hoidellut. En kuitenkaan muista, että takana
istuneen sisareni jalat olisivat pahemmin
kertaakaan jääneet pinnojen väliin. Se oli sitä
aikaa se.

Tätä
kirjoittaessani
elämme
sukuseuran
hallituksessa sillä tavalla "jänniä" aikoja, että
alkaa olla viimeiset hetket sukukokouksen
valmistelujen
kirjoittamisessa
Ondruskaan
ennen sen painoon lähettämistä. Tästä lehdestä
nimittäin löytyvät Rantasalmelle ilmoittautumisohjeet, kokouksessa käsiteltävät asiat jne, jne.
Kaikki vielä lukijalle, tarkoitan tietenkin
sukukokoukseen ilmoittautujalle, ymmärrettävässä muodossa. Tiedän lehtitoimikunnan
olevan näissä asioissa tarkkana.
Edellisiä ajatuksia "pureskellessani" tuli
mieleeni myös Paulig-kahvin paketin kantena
olevien pahvisten autonkuvien keräily. Siinä olin
Kello 13 alkava sukukokous viedään sääntöjen innokas. Eikä varmaan täydellinen autokuvien
mukaisesti ja tarkasti läpi, kuitenkin niin, ettei määrä kovin paljosta puuttumaan jäänyt.
kenellekään tulisi "pitkästyttävä ja nukuttava Koulussa kuvia vaihdeltiin ja tulipa niitä
olo." Kymmenvuotisjuhlakokous on historial- kavereilta joitakin osteltuakin. Kuvat liimasin
linen myös siinä mielessä, että siinä jaetaan mustakantiseen vihkoon, tallentaen sen hyvin ensimmäiset stipendit. Enpähän kerro monelleko niin hyvin, etten ole löytänyt sitä tänäkään
ja kenelle. Kokouksen päätyttyä, pienen tauon päivänä. Uskoisin vihkon aikanaan löytyvän, jos
jälkeen, lähdemme ilmoittautumismaksuun sitten löytyy, vanhan kotitalon yläpohjan
kuuluvalle
risteilylle,
siniselle
Saaristo- sahajauhojen seasta. Siinäpä tilan nykyisellä
Saimaalle, norppien kotivesille. Mukaan lähtevä isäntä-Timolla olisi vintillä käydessään asiaa
opas kertoilee Linnansaaren kansallispuiston sahajauhojen penkomiseen.
kuulumisia.
Isolta pikitieltä, kokouspaikka Järvisydämeen
johtaa mutkitteleva, sorapintainen Porosalmentie. Sitä ajaessa tulee erämaahenkinen tunnelma
ja mieleen entiset Ondruskat. He kun aikoinaan
tulivat
nykyisen
Suomen
kamaralle
Karjalankannasta pitkin ja osa asettui pysyville
asuinsijoille Rantasalmelle. Todennäköisesti
joku perhe on saattanut rakentaa majansa
kokoushotellimmekin maisemiin. Ainakin siitä
on ollut hyvä ja helppo lähteä metsälle tai
kalastelemaan
lähivesille.
Näitä
asioita
ajatellessa tuli mieleeni 1950 luvun vaiheen
tienoot
omasta
elämästäni
ja
lähinnä
sukulointimatkoista. Tiestö kun sielläkin oli
Porosalmentien tyylistä ja mutkaista. Talvella
matkanteko oli helppoa hevosen vetämässä
laitareessä nahkasten alla lämpimässä. Kesällä
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Toivotan jokaiselle lukijalle hyvää kevättä ja
kesää!
Rantasalmella, Lomakeskus Järvisydämessä
tavataan lauantaina heinäkuun 30. päivänä.

Tervetuloa!

Asko Ruuskanen
Viljelijäntie 16, 70260 Kuopio. 0500 759250,
asko.ruuskanen(at)kolumbus.fi
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Rantasalmen sukukokous 2016 / ohjeet

Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään
ilmoittamaan, osallistuuko risteilylle vai ei.
Ilmoittautumiset on tehtävä viimeistään
toukokuun loppuun mennessä.

Oheisohjelma
Ilmoittautuneille lähetetään pankkisiirrot joko
Lauantai 30.07.2016
sähköpostilla tai kirjeitse.
Risteily Haukivedellä Linnansaaren kansallispuistoalueella sisältyy osallistumismaksuun.
Risteily alkaa satamasta klo 17.00 ja paluu klo
Majoittuminen
19.00.
Sukukokousta varten on Lomakeskus
Risteilyn aikana tarjotaan osallistujille kahvi/tee ja Järvisydämestä varattuna
voileipä.
Standard huoneita 137 €/vrk/2hh
Sunnuntai 31.7.2016
Suite huoneita; 1hh 125€/vrk, 2hh 190€/vrk, 3hh
Klo 10 Rantasalmen kirkossa jumalanpalvelus ja 204€/vrk, 4hh 224€/vrk.
ehtoollinen, jonka jälkeen seppeleenlasku sankaKaikki hinnat sisältävät aamiaiset.
rihaudoille
Järvisydämen yhteystiedot:
Puh. +358 20 729 1760
Osallistumismaksut ovat yhdeltä aikuiselta 40 jarvisydan (at) saimaaholiday.net
euroa ja osallistujan ollessa 5-15 vuotias
osallistumismaksu on 20 €. Alle 5-vuotiaat
saavat osallistua ilmaiseksi. Osallistumismaksu
sisältää kokousohjelman lisäksi ruokailun
ravintolan
seisovasta
pöydästä
ennen
sukukokouksen alkua sekä yllä mainitun
risteilyn edellä mainittuine tarjoiluineen.

Ilmoittautuminen
Sukukokoukseen voitte ilmoittautua mieluiten
sähköpostilla osoitteeseen:

Kuva: Reino Ruuskanen, Järvisydämen ravintolasali

markkuj.ruuskanen(at)kolumbus.fi.
tai postitse osoitteella:
Ruuskanen-Ruuska sukuseura ry, Vaaratie 4,
05200 Rajamäki.
Puhelimitse ilmoittautumisia ottavat vastaan
Asko Ruuskanen p. 0500-759250 ja Raija
Peltola p. 0400-814931.
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Tervetuloa!
RUUSKANEN-RUUSKA sukuseura ry:n hallitus

Sukukokousasiakirjat

6

7

8

9

Sukuseuratoiminta on positiivista ja
voimia antavaa

Kuka olet?

Mikä on hauskinta sukututkimuksessa?
Hauskinta on löytää aina uusia sukuhaaroja ja
uusia sukulaisia, kun tietoja tulee jatkuvasti
nettisivujen kautta, joista pääsee yhdistämään
henkilöitä aiempiin tutkimuksiin. Tutkittaessa
tulee aina uutta historiaa esille eikä tutkittava
lopu koskaan.

Olen Markku Ruuskanen, syntyisin Rantasalmen
Lahdenkylän Kuosmalasta. Työelämässä olen
ollut yli 33 vuotta finanssialalla v. 2014 saakka. Minkä asian olet oppinut viimeksi?

Viimeksi tänään sain varmistuksen siitä, että
Kansallisarkiston nettisivuilla olevia Suuren
adressin allekirjoitustietoja voidaan käyttää
sukukirjojen höysteenä.
Minkälaisista asioista arkesi koostuu?
Arkeni alkaa herätyksellä kello kuuden tienoilla
ja aamupalan jälkeen siirryn sukututkimuksen
pariin, ellei minulla ole jotain muuta puuhaa
talon tai mökin hoidossa. Puolenpäivän tienoilla
syön lounasta ja lepohetken jälkeen ulkoilen
tunnin tai kahden verran vuodenajasta riippuen
pyöräilemällä, hiihtäen tai kävellen. Iltapäivän
lopuksi luen nettilehdet ja sanomalehdet. Illalla
luen jotain lainakirjaa ja katselen maailmantapahtumia tv:stä.
Kuinka rentoudut?
Rentoudun hyviä kirjoja lukemalla ja mökillä
pitää joka päivä saada saunottua kesäisin.
Millainen oli lapsuuden perheesi?

Missä haluaisit olla 10 vuoden kuluttua?

Perheeseeni kuului isä Mikko Ruuskanen, Kesäisin viettäisin kymmenen vuoden kuluttakin
maanviljelijä ja äiti Helvi os. Sihvonen, koti- aikaani mielellään mökillä ja talvisin kävisin
talousteknikko ja kotitalousneuvoja. Samassa lämmittelemässä Espanjan auringossa.
taloudessa asui isäni äiti Matilda os. Immonen
syntyisin Joroisten Kerisalonsaaren Punnolasta.
Mitä muuta haluaisit kertoa?
Sukututkimuksen ja sukuseuratoiminnan kautta
olen saanut valtavan määrän uusia tuttavia ja
Mummoni kertoi minulle tarinoita omasta ystäviä. Toiminta on kaikin puolin positiivista ja
suvustaan Immosista ja myös Ruuskasen suvusta voimia antavaa.
1900‐luvun alkupuolelta alkaen. Kiinnostuin
suvuista ja minulle tarjoutui tilaisuus tutkia
Haastatteli Raija Peltola
Ruuskasen sukua Rantasalmen kirkkoherranvirastossa, kun kouluajat alkoivat ja päättyivät
sillä tavalla, että jouduin odottamaan linja‐autoja
sekä aamulla että illalla kotimatkaa varten.
Miten sinusta tuli sukututkija?
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Sukuseuran lyhyt historia

Idea sukuseuran perustamisesta
Maaningan sukuhaaraan kuuluva Lea Kokko
kutsui sukulaisiaan ja muitakin Ruuskasia sekä
Ruuskia Pielavedelle heinäkuussa 2004.
Paikalla oli noin kolmekymmentä henkeä ja
siellä päätettiin aloittaa mahdollisen sukuseuran
perustamisen valmistelu.

Valmistelevassa toimikunnassa olivat jäseninä
Lean lisäksi Pirkko Ruuskanen-Parrukoski, Jali,
Heikki ja Markku Ruuskanen. Toimikunnan
aloitteesta Ruuskasia ja Ruuskia kutsuttiin
koolle Rantasalmelle kesällä 2006.

Sukuseuran perustaminen
Rantasalmella oli kymmenen vuotta sitten
sukuseuraa perustamassa 257 osanottajaa, mikä
kertonee omaa kieltään tilauksesta, joka
sukuseuran perustamiselle oli olemassa.
Perustamisesta uutisoi myös paikallinen
Rantasalmen lehti.
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Perustavassa kokouksessa valittiin puheenjohtajaksi
Pirkko
Ruuskanen-Parrunkoski,
sihteeriksi lupautui Markku Ruuskanen ja
rahastonhoitajaksi Pirjo Ralli.

v. 2011. Kirjoissa on esitetty suvun historiaa ja
kertomuksia ja kirjasarjassa on henkilötietoja
yhteensä lähes 20.000 henkilöstä 1500-luvulta
alkaen.

Sukutietojen keruu aloitettiin saman tien ja jo
hyvin varhaisessa vaiheessa seura sai
kotisivutkin käyttöön Markku T. Ruuskasen
(Espoo) ansiosta. Sukuseuran lehti on ilmestynyt
alusta asti kolme kertaa vuodessa.

Sukuseuran vaakuna
Seuraavaan,
Nilsiässä
2008
pidettyyn
sukukokoukseen osallistui 150 sukuseuralaista.
Puheenjohtajaksi valittiin Asko Ruuskanen
(Kuopio) ja seuralle hyväksyttiin vaakuna,
minkä jälkeen siitä oli helppo toteuttaa
sukuseuran standaari jo samana vuonna.
Sukukirjan toimittaja oli Anja Gustafsson ja
sukutaulut kokosi Markku Ruuskanen monien
sukuun kuuluvien avustuksella. Sukuseuran lehti
sai Ondruska -nimen Ikaalisten kokouksen
jälkeen.

Sukuseuran viiri
Järvenpään sukukokoukseen 2012 osallistui
reilut sata sukuseuralaista ja siellä julkistettiin
sukuseuran viiri. Oma postimerkkikin on ollut
tilattavissa postin kautta vuodesta 2011 lähtien.
Heraldikko Harri Rantasen avustuksella
suunnitellussa
sukuvaakuna
kertoo
metsätalouden merkityksestä kaskiajoista alkaen
nykyiseen metsätalouteen ja kaupunkilaismetsänomistajiin saakka. Vaakunan pohjana on
Andreaksen risti, joka miekkojen ohella
symboloi menneitä aikoja. Sukunimi Ruuskanen-Ruuska on peräisin Andreas- ja Ondruska
-etunimistä.

Sukukirja Ruuskanen- ja Ruuska -suvut
Ikaalisten sukukokous 2010 keräsi 150
osanottajaa. Sukuseuran aktiivisesta toiminnasta
kertoo se, että jo kahden toimintakauden jälkeen
julkaistiin seuran kolmiosainen sukukirjasarja,
joista II-osa myytiin nopeasti loppuun, niin että
2. painos Ruuskasten sukujen osalta ilmestyi jo
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Ennen
varsinaista
kokousta
kuultiin
tohtorikoulutettava Emmi Lahden esitelmä
taikuudesta 1700-luvun lopulla ”Ruumiin luita,
arkun nauloja ja kirkon kiertelyä”. Tuomo
Rytkösen
DNA-tutkimusta
käsittelevän
esitelmän jälkeen päätettiin aloittaa DNAtutkimusten
teko
sukuseurassamme.

Sukukokouksen päätyttyä oli kokousväelle
Juomakulttuuria kautta aikojen
tarjolla
kiertoajelu
Tuusulan
rantatien
maisemissa. Matkalla piipahdettiin myös
Hyrylän Koskensillalla, jossa pohjoissavolainen Lähde: Kustaa H.J. Vilkuna: Juomareiden
kuuluisuus Rosvo-Ruuskanen oli joukkoineen valtakunta, Juva 2015
tavattu karkumatkallaan Viaporin linnoituksesta
vuonna 1833.

OSA I

Mielihyvän tuottajana, rentouttajana ja estojen
poistajana alkoholin käyttö on ollut tunnettua
kautta aikojen, mutta siihen liittyy Vilkunan
mukaan paljon syvällisempi kulttuurinen ja
sosiaalinen merkitys. Se jäsentää yhdessäolon
muotoja, kuuluu säädylliseen elämäntapaan,
sosiaalistaa ja on osa arkea, se myös on ollut
tunnettu lääke- ja ravintoaine. Alkoholi on paitsi
ryhmien ilo ja kansan ravinto, myös erottanut
työn ja vapaa-ajan sekä jäsentänyt sukupolvien
järjestystä ja rohkaissut erilaisiin tekoihin.

Sukuseuran pinssi

2014 Jyväskylässä pidetyssä sukukokouksessa
osallistujia oli jälleen lähes 150. Kokouksen
loppupuolella Tuomo Rytkönen esitelmöi DNAtutkimuksista ja niiden käytöstä sukuseurojen
sukututkimuksen
apuna.
Tutkimusta
oli
kokoukseen mennessä tehty sukuseurassamme
Rantasalmen
ja
Pohjois-Savon
Nilsiän
sukuhaaroista
ja
Viitasaaren
Ruuskien
sukuhaarasta. Tutkimusten mukaan Nilsiän
Ruuskaset olivat huomattavasti läheisempää
sukua Viitasaaren Ruuskien kuin Rantasalmen
Ruuskasten kanssa. Kokouksessa myytiin Uusimpien tutkimustulosten mukaan maassamme on maailmanlaajuisesti tarkasteltuna
pinssimuotoon teetettyä suvun vaakunaa.
huippumäärä alkoholista johtuvia maksasairauksia. Lisäksi alkoholin suurkäytön on todettu
rajoittuvan melko pieneen osaan väestöstä.
Kustaa H. J. Vilkuna on tarkastellut kirjassaan
Juomareiden valtakunta suomalaisten alkoholin
käyttöä 1850-luvulle saakka.
Alkoholisäännöstely

Ensimmäiset
pinssit
jaettiin
sukuseuran
nuorimmille osanottajille. Sukuseura päätti
perustaa
apuraharahaston,
josta
jaetaan
apurahoja Ruuskanen- ja Ruuska sukuihin
kuuluville henkilöille ammattiin valmistavien
opintojen sekä sukututkimuksen tukemiseksi.
Kokouksen jälkeen suurin osa kokousväestä
siirtyi Päijänteelle suuntautuneelle risteilylle.
Vuodesta 2015 lähtien on seuran sihteerinä
toiminut Raija Peltola ja rahastonhoitajana
vuoden 2016 alusta Markku Ruuskanen.
Marita Nygrén
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Varttuneet tietävät, miten alkoholia tulee nauttia
ja ovat olleet kautta aikain tietävinään, ettei
nuoriso osaa tietää rajojaan. Halu kontrolloida
nuoria elää voimakkaana edelleen. Perinteisenä
mallina oli menneinä vuosikymmeninä, että jos
alkoholia nautittiinkin kotona, lasit saivat olla
pöydällä, mutta pulloa ei saanut olla nuorison
näkyvillä, vaan pullo pidettiin pöydän jalan
vieressä tai kaapissa.
Ravintoloiden
ja alkoholin saatavuuden
säännöstelyllä on vuosisataiset perinteet samoin
kuin alkoholilajien luokittelulla. Uudistuksilla
on aina omat kannattajansa ja vastustajansa ja
jokainen perustelee näkökohtansa aina omasta
mielestään parhaalla mahdollisella tavalla.
Tosiasia kuitenkin on, että valtion tuloista
alkoholiverot muodostavat merkittävän osan,
millä on vaikutusta lainsäädännön kehitykseen.

Julkijuopottelua kavahdetaan ja sitä säännellään
nykyisinkin jopa naurettavuuteen saakka. Nuorisolle juomistavat on yksi aikuistumiseen ja
sosiaalistumiseen kuuluva riitti ja ne ovat aivan
viime vuosina jopa siistiytyneet aikaisemmasta,
kun tutkitusti nuorison alkoholin käyttö
kokonaisuutena on ollut selvässä laskusuunnassa.

sijaan neljäs kielletty pikari on kiukkuisten
pikari, joka saattaa ihmiset tomppeleiksi, tekee
viisaat hulluiksi ja hulluista hullumpia, turmelee
taidot, sytyttää hekuman, tekee riitaisaksi ja
värjää silmätkin punaisiksi. Juopot papit
määrättiin katumaan, raitistumaan tai virkaheitoiksi. Kokonaan kielteinen kanta pappien
juomistapoihin tuli vasta raittiusaatteen myötä
1800-luvun loppupuolella.

Raittiusaate voimissaan
Raittiusaatteen levittyä 1800-luvun loppupuolella ympäri maatamme tutkimuksessa
luotiin Vilkunan mukaan yksiulotteinen kuva
suomalaisten perikatoon johtavasta juomistavasta ja 1900-luvun puolella luotiin käsite
suomalainen
viinapää,
jonka
mukaan
suomalainen mies joi harvakseltaan yksin tai
yhdessä tovereidensa kanssa, riiteli, tappeli ja
tappoikin joskus. Myöhemmin tämä käsite
huonosta viinapäästä on kyllä osoitettu Kuva: Mehiläiset pörräävät simasta tai makeista viineistä
juopuneiden ja sammuneiden miekkosten ympärillä. Kuva
paikkansa pitämättömäksi.
Olaus MagnuksenPohjoisten
vuodelta 1555. (agricola.utu.fi)

Joka tapauksessa raittiusaatteen huipentumana
säädettiin vuonna 1919 maassamme kieltolaki,
jolla yritettiin pakkotoimin saada alkoholin
kulutusta loppumaan kansainvälistenkin mallien
mukaisesti. Kuten tiedämme, tämä laki
osoittautui toimimattomaksi ja johti suuriin
epäkohtiin salakuljetuksen ja salakaupan
muodoissa. Kansanäänestyksen jälkeen laki
sitten kumottiin vuonna 1932 ja alkoholikauppa
siirrettiin valtion monopoliksi. Vähitellen alkoholikauppaa on sitten vapautettu, esimerkiksi
keskioluen vapauttamisella ruokakauppoihin
vuonna 1968 ja tilaviinien myynnin sallimisella.
Kirkko alkoholin käytön vartijana
Keskiajalta alkaen piispat olivat valittaneet
kirjoituksissaan kaikkien olevan juomareita ja
Turun piispa Eerik Soroslainen valitti 1620luvulla juoppouden suuresti lisääntyneen.
Samoin piispa Johannes Gezelius 1700-luvun
alussa
oli
huolissaan
lisääntyneestä
juoppoudesta. Laurentius Petri Tammelinius
mainitsi vuonna 1644 saarnakirjassaan kolme
hyväksyttyä maljaa ja varoittaa juomasta
neljättä. Ensimmäinen pikari on tarpeen ja hädän
pikari, toinen terveyden pikari ja kolmas ilon
pikari. Kaksi ensimmäistä nostetaan tarpeeseen
ja terveydeksi ja kolmas tuo ilon pintaan. Sen
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kansojen

historiasta

Juopumusta pidettiin 1700-luvulla konkreettisena syntinä, josta muut synnit sikisivät.
Kelvottomina elämäntapoina pidettiin talonpoikien pitkiä hiuksia, tupakan polttoa ja
kahvinjuontia. Kontrollin kohteeksi tulivat myös
kiroilu, kortinpeluu ja tanssiminen.
Mittavana ongelmana oli kansan käyminen
juopuneena jumalanpalveluksissa pyhäpäivinä.
Aatelisetkin pitivät pahana sitä, että heidän
alustalaisensa laiskottelivat ja ryypiskelivät
ennen kirkkoon menoaan. Vuoden 1686
kirkkolaissa oli tiukka määräys, jonka mukaan
jumalanpalveluksessa juopuneena esiintynyt
voitiin tuomita jopa kuolemaan. Toki
kuolemanrangaistukset olivat harvinaisia, mutta
niitäkin joskus annettiin, varsinkin jos juopumus
liittyi johonkin toiseen rikokseen. Liperissä
mainittiin vuonna 1779 syntyneen Matti
Ruuskan juopottelevan jonkin verran ja
rippikirjaan oli merkitty, että häntä pitää papin
puhutella ennen ripillä käyntiä.

Juopumusasetuksesta kieltolakiin

Anniskelupaikat

Vuonna 1733 annettiin juopumusasetus, joka ei
kieltänyt viinan juontia, mutta sen sijaan kielsi
kohtuuden ylittävän juomisen ja samalla
ylensyömisenkin.
Myös
velaksi
myynti
kiellettiin opiskelijoille ja palvelijoille sekä
alkoholin käyttöön taipuvaisille.

Kaupungeissa anniskelupaikkoina toimivat
krouvit ja kaupunginkellarit. Maaseudulla
anniskelu oli sallittua maanteiden varsilla
olevissa
keskikievareissa.
Viitasaaren
Muikunlahdessa kestikievarinpitäjänä toimi
vuonna 1825 syntynyt Joonas Ruuska 400
markan vuosipalkkiosta. Anniskelupaikoilla oli
määrätyt aukioloajat, millä pyrittiin rajoittamaan
juomismääriä ja liiallista humaltumista. Yöt ja
jumalanpalvelusten ajat oli anniskelukieltoaikoja. Kestikievarit oli tehty matkustajia varten
maanteiden varsille ja niiden omistajina oli
talonpoikia, säätyläisiä ja upseereita ja jopa
pappejakin 1700-luvulla. Kapakat, krouvit ja
kellarit
toimivat
miesten
kohtausja
huvittelupaikkoina, joissa naiset olivat yleensä
ainoastaan tarjoilijoina.

Vuonna 1772 määrättiin lainsäädännöllä
kielletyksi viinanpoltto ja myynti, mutta jo
vuonna 1775 lakia muutettiin ja viinanpoltto
määrättiin valtion monopoliksi. Talonpoikien
viinapannut
oli
tuolloin
hävitettävä.
Kruununpolttimoaikaa kesti vuoteen 1787, jonka
jälkeen talonpoikien viinanpoltto oli taas
sallittua. Varsinkin 1800-luvulla aateliset ja
suurkauppiaat
rakensivat
suuria
viinanpolttimoita ja alkoivat harjoittaa krouvinpitoa.
Laaja viinantuotanto johti alkoholin kulutuksen
nousuun huippulukemiin. Kotipolton aikakausi
päättyi
vuonna
1866
kotitarvepolton
lakkauttamiseen.
Tällöin
alkoholinvalmistukseen ja myyntiin liitettiin vahvemmin myös
verotus, joka toi tuloja sekä valtiolle että
papistolle.
Vuonna 1853 syntynyttä Ville Ruuskasta
sakotettiin paloviinanmyynnistä vuonna 1886.
Juopumussakotetuissa oli talonpojilla yliedustus
1800-luvulla. Tilattomien sakotettujen joukossa
sotilailla oli ylivoimaisesti suurin edustus.
Juopumuksesta rangaistuksia olivat saaneet
Maria Ruuskasen puoliso, vuonna 1806 syntynyt
Abraham Immonen vuonna 1856, vuonna 1824
syntynyt Karl Ruuskanen 1860-luvulla, Anna
Katariina Ruuskasen puoliso Isak Paldanius
Kuopiossa, vuonna 1792 syntynyt Antti Ruuska.

Talonpoikaisena oikeutena oli ollut vanhastaan
pienimuotoinen
ja
tilapäinen
alkoholin
tarjoaminen, mikä tarkoitti 1700-luvulla yhdestä
kolmeen ryyppyä viinaa tai tuoppia olutta.
Kappalaisten lesket ja suntiot tarjosivat usein
tällaista penninkiolutta taloissaan vieraileville.
Jos anniskelu yleisölle oli ilman lupaa edellä
mainittua laajempaa, puhuttiin salakapakoinnista. Kapakkoihin tehtiin ratsioita, joissa
alkoholin anniskelua tarkkailtiin. Tappelut ja
meteli uhkasivat yleistä turvallisuutta, mistä
syystä niihin puututtiin varsin paljon.
Kirkonkylien salakapakoissa pitkämatkalaiset
jumalanpalveluksissa kävijät joivat itsensä
humalaan kirkonmenojen jälkeen, joskus jäivät
juopottelemaan useiksi päiviksikin.

Juomalajit
Alkoholilajien nauttiminen jakaantui eri
yhteiskuntaryhmien
kesken.
Olutta
ja
viinapannuissa valmistettua paloviinaa nauttivat
kaikki yhteiskuntaryhmät. Sen sijaan viinien,
konjakkien ja liköörien juominen oli ylempien
yhteiskuntaryhmien
nautintona
selvästi
enemmän kuin alemmilla yhteiskuntaryhmillä.
Viinit olivat kalliita tuontitavaroita ja niitä
nautittiin etupäässä kaupungeissa anniskelupaikoissa ja yksityisasunnoissa sekä maaseuduilla kartanoissa.
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