
jotka eivät omasta vapaasta

tahdostaan kykene juomaan

ongelmitta. Jos r ielä vc,i-

simme sulloa heidat tätä tar-

koitusta varten perustettui-

hin ia selvästi rajattuihin
juomasalonkeihin ja alko-

holivaunuihin, pääsisimme

näkemästä heitä ja tunte-

masta heidän pahaa hengi-

tystään, joka myrkyttää il-
maa.

Tukholma-New York il-
man alkoholitarjoilua. Ol-
kaa hyvä. Lahja ihmiskun-
nalle. Ja kun panemme ih-

Lahes kaksikymmentä vuot-

ta olen ollut sitä mieltä, että

en ole enää mrslään asrasta

mitään mielta. Nyt alkaa

raja tulla vastaan. Kaiken

maailman alkoholipoliitti-
set asianluntijat pohtivat

naama vakavana siella taal-
lä, olisiko Suomen kansa

vihdoi n ja vi i mein kypsä va-

paaseen viiniin. Vahan silta
näyttäisi. mutta varma ei voi

olla, joten mitä jos vähän

kokeiltaisiin. Voi herrajes-

tas. Lopettakaa jo ihmeessä

moinen lässytys.
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miset ahtaalle. saamme tu-
kea syrjinnälle siten, että

avustajakunta tulee muo-

dostumaan pelkästaan täy-

sin raittiista. Loput viettävät
huolestuttavaa elämää ja
täyttävät pultsareina erityi-
sesti heita vafien perustetut

puistot, joissa he ryyppää-
vät työttömyysavustuksensa
ja toimeentulotukensa.

Alkoholin kayttajien syr-
jäytymisen ei näin tarvitse

tuntea mitään rajoja. Mutta

hyväksyvätkö alkoholiteol-
lisuuden lobbistit tällaisen

KUN KUULEN SANAN
"KOKErrU"...

...otan varmrstrmen pols

pyssystäni. Suomalaisen al-
koholipolitiikan historia
30-40 viime vuoden ajalta

on karmeaa kypsyyskokei-

lun historiaa. On kokeiltu
olutravintoloita, viinimyy-
mälöitä, karahviviiniravin-
toloita, pienpulloja annis-

kelussa, rajoitettuja ä-, b-,

c-, d-oikeuksia jne. Lauan-

taisulkeminen ei ihan kuulu
edelliseen joukkoon, mutta

kehityksen? Tirskinpa. Se

on tuskin tervettä myöskään

ennalta ehkäisevästä ja
mielenterveyden naktikul-
masta. Saattaisi muodostua

kiinnostava allianssi, jossa

toisena osapuolena ovat al-
koholiteollisuus sekä sen

kanssa yhteistyössä olevat
yhtiot ja toisena osapuolena

maltilliset ennaltaehkäisyn

kannattajat.

.IHORKIL THORSEN
rAAnuÖS: ARJA AAITNIO

loppuun saakka sekin kulki
kokeilun nimella. Tamä ko-

keilu omannee kokeilutie-
teen maailmanennätyksen

ajallisesti.
Olin joskus kymmenisen

vuotta sitten tilaisuudessa,
jossa isopalkkaiset aikuiset

miehet kiistelivät siitä, voi-
ko jokin kreikkalainen ruo-
karavintola saada anniskel-
la kreikkalaista mietoa vii-
niä. Ravintolalla oli niin sa-

notut rajoitetut b-oikeudet
eli jonkinlainen karahvivii-
nioikeuksien mutaatio. Ky-
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seessä oleva kreikkalainen
viini ei kuulunut siihen lu-
etteloon, joka oli sallittu ka-
rahviviinien lisäksi. Vaitte-
ly kesti monta tuntia. Lop-
putulosta en muista. Karah-
viviinikokeilu oli tassa hirt-
tänyt hieman kiinni.

Kunkin kokeilun tarkoi-
tuksena on aina ollutjostain
hyvin von obend katsoa,

onko rahvas kypsää uuteen
makupalaan. Isopalkkaiset,
vakavahenkiset miehet ovat

sitten asian päättäneet.

"Minä olen kylla sitä mielta,
että voimme jättää nämä

olutravintolat tänne maa-

seudulle." "Kansa vaikut-
taa kypsältä." Ihan kuin
jonkin ravintolan, joka on

toiminut paikkakunnalla 3-
4 vuotta, voisi kokeilun jal-
keen poistaa noin vain. Ette
olleet kypsia.

Kaikissa tällaisissa asi-
oissaja lausunnoissa on tie-
tenkin kysymys siitä, että

oikeasti käyttäytyvä, sivis-
tynyt henkilö haluaa sivis-
tää armosta vähän rahvasta-

kin. Kai kypsyyttä kokeile-
va herrasmies on sitä mieltä,
että itse kyllä varmasti osai-

si olla oikein, vaikka vierei-
sessä kaupassa viiniä myy-
täisiinkin. Hänhän on käy-
nyt Euroopassakin ja ollut

siellakin hienosti, vaikka
viiniä kaadettiin suuhun
joka mutkassa.

Toinen asia näissä mo-

nissa kokeiluissa on ollut
selvä harhautus. Ei ole

muuten saatu asiaa läpi. Sit-
keän yrittämisen j:ilkeen

koodisanalla "kokeilu" asia

on mennyt läpi. Luuleeko
joku tosissaan, että viiniko-
keilussa voisi käydä seuraa-

vasti. Tehdaan viineilla jo-
kin pikku kokeilu muuta-
massa hienostokaupassa,

kun ne ovat alkoholipoliitti-
sesti vaarattomia, siis niis-
sähän ei juopot key,jajos ei
I ..r..,nyvalla nayta. veoetaan vil-
ni pois. Tai jos täällä käy
hyvin, niin viedään varovas-

ti vaikka paikalliseen valin-
tataloon ja katsotaan uusik-
si. Kypsyy, kyp.yy.

EUROKEI-POINEN

Nyt kypsyyskokeiluihin on

tullut mukaan uusi mittari:
onko kansa eurokelpoinen.
Kuuntelin yhtenä aamuna

radiosta, kun Suomen kuu-
luisinta keskiolutbaarin pi-
täjää haastateltiin. Baari si-
jaitsee aika lähellä ravintola
Kosmosta. En tiedä, olenko
tässä tulossa vanhaksi ja

kärttyisaksi, mutta alan olla
jo kurkkua myöten täyn-
nä tuota eurokelpoisuutta.
Baarin pitaja oli jopa monta
vuotta asunut "Euroopassa"
ja oli vahvasti sitä mieltä,
että kyllä Suomen kansalla
on pitkä matka Eurooppaan.
Kuitenkin jos viiniä saisi
maitokaupoista, niin kylla-
pä kirkastuisi. Ehkä totutel-
lessa menisi pari vuotta, eli
pahimmat rahintiitsijat kuo-
lisivat Darwinin oppien mu-
kaisesti pois, mutta sitten
repeäisi. Oppisimme juo-

maan sivistyneesti, kun
meitä vähemmän holhottai-
siin. Kun koko ajan joku nyt
hengittaa niskaan.

Kuulkaas nyt! Tätä rataa

kay viela niin, että kunnon
suomalaiset miehet kuole-
vat sukupuuttoon. Kohta
sellainen suomalainen
mies, joka ei puhu eikä pus-

saa, vaan kumoaa muuta-
man pullon Kossua viikon-
loppuna, pitaa saada World
Wildlife Fundin ja Amnesty
Internationalin ja muiden
sellaisten listoille uhanalai-
sena eliönä. Eikö sen nor-
pan kuvan voisi jo vaihtaa?

Eikö niitä norppia ole jo tar-
peeksi?

KARI PAASO
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