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Muistoissamme 50-luku

22. Coca-Cola ja purukumi
Maailman suosituin limonadi
Coca-Cola oli jo kauan ollut
olympialaisten virallinen virvoitusjuoma.
Sotainvalidien Veljesliitto sai Amerikasta
lahjoituksena laivalastillisen Coca-Cola-pulloja
sekä mainosrekvisiittaa, neljä kuorma-autoa
ja kaksi kylmäautoa.
Sotainvalidit rakensivat itse 36 siirrettävää
Coca-Cola-kojua, jotka sijoitettiin
puistoihin ja kisapaikkojen yhteyteen.
Perheineen sotainvalidit myivät 720 000 pulloa
ja Veljesliitto sai myynnistä kertyneet varat.
Muutaman vuoden päästä suomalainen Hartwall
sai Coca-Colan valmistus- ja myyntioikeuden.
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50-luvulla juotiin paljon myös
Pyynikin Helmeä ja King Colaa.
Lasten suosikkeja olivat Hartwallin
keltainen ja punainen Jaffa.
Saunan jälkeen perheen lapset saattoivat herkutella
jakamalla pullollisen tai pari poreilevaa Jaffaa.

Lähetti eli tsuppari juomassa limonadia kioskilla

Kuva: Outi Mäki

Buffalo Bill -keräilykuvien takana oli tarina.
Hellaksen valmistama Jenkki oli
Suomen ensimmäisiä purukumeja.
Sitä ennen oli pureskeltu pihkaa.
Purkka oli halpaa ja nuoriso pureskeli sitä
niin tarmokkaasti, että leuat kipeytyivät.
Monet vanhemmat paheksuivat jauhamista.
Pian tuli markkinoille litteitä purukumeja,
joiden mukana sai monenlaisia keräilykuvia.
Buffalo Bill ja Pauligin autokuvat
olivat erittäin suosittuja.
Tipi-Tii oli huonoa purkkaa,
mutta sen mukana sai muoti-iskelmien sanoja.

Keskustele
Kumpi on parempaa, Jaffa vai Coca-Cola?
Oletko kerännyt purukumien keräilykuvia?

Purukumi oli tytöille uusi elämys.
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Coca-Cola ja purukumi
Kysymyksiä
Kumpi on parempaa, Jaffa vai Coca-Cola?
Oletko juonut muita kolajuomia?
Mistä virvoitusjuomasta sinä pidit lapsena? Entä nykyään?
Mitä mieltä olet purukumista?
Oletko kerännyt purukumien keräilykuvia?
Oliko jokin kioski sinulle tärkeä? Mitä ostit yleensä?
Kokoonnuitko ystäviesi kanssa kioskilla?
Katso
YouTube: Hae ”Coca-Cola mainos 1950”.
(1 min video)
YouTube: Hae ”The Andrews Sisters - Rum and Coca Cola”.
(3 min video)
Elävä arkisto: Hae ”Erik von Frenckell maistelee kisacolaa 1952”.
(4,5 min video)
Laula tai kuuntele
Vanha lastenlaulu, jota laulettiin myös 50-luvulla:
Pikku-Matin autosta on kumi puhjennut.
Pikku-Matin autosta on kumi puhjennut.
Pikku-Matin autosta on kumi puhjennut.
Purukumilla me paikkasimme sen.
Hakusanoja
Coca-Cola, Jaffa, virvoitusjuomat 1950-luvulla, purkkakortit
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