
ajattelu on varteen otettava yritys kohentaa raittiusliik-
keen omaa identiteettiä vanhan vakaumusajattelun näi-
vettyessä historialliseksi jäänteeksi ja haittavalistusajatte-
lun uhatessa sulautua osaksi yleistä "terveysdiskurssia".

Päihtymysfilosofia on luonteeltaan normatiivista kuten
kaikki ihmisten elintapoja muuttamaan pyrkivä ajattelu,.
mutta haitta-ajatteluun verrattuna se on sitä avoimesti ja
"iloisesti". Sen ongelma on siinä, miten idea muutetaan
käytännön toiminnaksi. Kunnallisen raittiustoimen ja
järjestöjen tempaukset ja yleisötapahtumat - koko päih-
teettömän vaihtoehtotoiminnan laaja kirjo (Piispa
& Kirsi 1986, 45-47) - ilmentävät luonnolliscsti osal-
taan tätä ajattelutapaa. Kulttuurisen raittiusnäkemyksen
"pointti" on kuitenkin se, miten saadaan ihmiset pohti-
maan suhdettaan päihteiden käyttön omissa arkisissa
ympyröissään, eikä pelkästään vapaa-aikana, erillisen
raittiusliikkeen julkisuuden puitteissa. Tähän mennessä
koetelluin toimintamuoto ovat Raitis helmikuu ja loka-
kuu -kampanjoihin liittyvät juomalakot. Kokemukset
niistä lienevät pääosin rohkaisevia. Päihtymyslilosofian

vieminen käytäntäön edellyttää erilaisia ruohonjuurita-
son yhteisöjä: ne voivat paremmin kuin etäisiksi koetut
raittiustyenrganisaatiot auttaa ja tukea ihmisiä raittiim-
man elämäntavan etsimisessä. Haastattelemistamme
kansalaisjä{estöistä tuskin kovinkaan moni olisi kuiten-
kaan tällä haavaa valmis lisäämään nimensä peräänJuha
Partasen ehdottamaan "R:ää".
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S uomalaönen söelunpöla
HannuKanhaanffi

As. Oy Pieil hiljoöwua

Lasi pamahti
kuin bodaajan siäriluu

Siinä mä seisoin, ja huusrn
kuin susi

kadotettu lammas,
taivas verestä makea -
Tai musta kuin ämpärinpohja
lapsuuden uudenvuodenyönä,
eikä kaverit uskoneet.

Mä huusin että ketjut lensi!

Piha kallistui
kuin karuselli
läpi vuosien
videon,
ja talkkari väänsi numeron
n6ll2 s166n -
Päin hiljaisuutta
lehtien Eurooppa kahahti
kuin putoava viitta:

sirpaleet
tietävät.
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Osoittactu t.ilcnuton

Tämä on picni ja pitläveteinen maa
maailmasta po$oiseen 

-
Miehet, pilkille lähdössä
eivät osaa Rakastaa-

Naiset
tilaisuuden puutteessa
olla ymmärtämättä,
kuten aina.

Puukko parkuu
suolalcieli.

Torpan takana taivaita haroo
ruostunut haarukka!

tlatrrar

Joku lupaava Leslcis-Lyyränen

Iü:indao ravintolassa
rämpü pizzaupuolilasta pohjoiseen -Että hädiss§än on herkkusienet,
tctsuppirr noruu

otsen vüllokseen
ja olut kyntä §irtä päüvää . . .

Lukma on talvea humu, Levän retretit
ja mitturaear{a turha touhu mapissa
luia ihon Limallus ja kutina
ja hilseilcvät tnaanantair
ja mummunmökit

kun ei tule mitääll Maraskuussa
ja ainut cake on laho hauta.
Olutta! v,oi jumalauta
*tä täälH luolee

joslue.

P.ikä lsulaan cdes aavista.
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