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K
ova on poru siitä, että vii-
noja, oluita ja lonkeroi-
ta rahdataan huomattavia

eriä eteläisestä naapurimaastam-
me. Ihmetellään, ettei ravintolois-
sa käy kauppa, ja että viinaveron
tuotto on tyssännyt.

Päättäjät yrittävät pähkäillä la-
keja omaan käyttöön tuotujen al-
koholijuomien määrille. Asiakkaat
pannaan raahaamaan matkatava-
ransa satamaan. Tullimiehet vel-
voitetaan tärkeämpien toimien si-
jaan laskemaan lonkerolaatikoita ja
arviomaan selityksiä eristä.

Ei vaadi suuria ponnistuksia ha-
vaita, että maamme alkoholipoli-
tiikka on täysin pielessä. Ihmisten
terveyden vaalimisella selitellään
alkoholin hintaa, vaikka ulkomailta
tuotavan tavaran määrä rupeaa jo
olemaan liki puolet kotimaassa vi-
rallisesti myydystä. Toteaisin kuin
Tuntemattomassa sotilaassa kranaa-
tiin vaarallisuudesta. Saman tuo 
tekee, viheltää tai ei.

Täysin järkeen käymätöntä on
viedä rahtilaivakaupalla alkoholi-
juomia Viroon, jotta suomalaiset,
matkustettuaan ensin satojakin ki-
lometrejä satamaan ja siitä laivalla
edes takaisin yli Suomen lahden,

tuovat ne samat tavarat takaisin.
Sillä erotuksella, että verot ja mak-
sut menevät toisen valtion hyväksi,
vaikka täälläkin niillä olisi käyttöä.

En tiedä retkeilyn merkitystä
polttoaine- ja muina veroina val-
tiolle, mutta turhalta vaikuttaa.

Jos laivat kulkisivat vain silloin,
kun matkustajilla olisi todellista 
menoa suuntaan tai toiseen, niin
saasteilta vältyttäisiin aika isosti.

Helpoin ratkaisu lopettaa älytön
ralli olisi laskea viinan hinta sille
tasolle, että satsi saataisiin hakea
kotikylän pitkäripaisesta. Jos taas
pullon hankinta vaatisi työllistä-
viä oheistoimia, voitaisiin kuhun-
kin maakuntaan pystyttää Alkon
halpamyymälä, josta kaikki muut,
paitsi samalla alueella asuvat, voi-
sivat ostaa viinansa Viron hinnoin.

Laajalle pellolle kaavoitetulle
alueelle voivat innovaattorit sit-
ten kehitellä muuta toimintaa ha-
kuryhmille: Tallinnan-laivasimu-
laattorin ravintoloineen, heiluvine
hytteineen ja karaokebaareineen.
Liikennöitsijätkin voisivat jatkaa
matkojen järjestämistä yhä, mut-
ta laivojen turha ajo rauhoittuisi
ja alkoholivero tuottaisi jotakin.

MATTI HEINONEN

Sastamala

Alkoholipolitiikka on
täysin pielessä Suomessa

Voitaisiin kuhunkin
maakuntaan pystyttää
Alkon halpamyymälä.

Voivat innovaattorit
sitten kehitellä muuta
toimintaa hakuryhmille.

Mustikkaa. Mustikat alkavat pikku hiljaa kypsyä, vaikka säät ovatkin olleet kypsymisen
kannalta haastavia tänä kesänä.
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PÄIVÄN KUVA

K
ansanedustaja Arto Sato-
nen täsmentää mielipide-
kirjoituksessaan linjaan-

sa työaikojen pidentämiseen (AL

4.7.), että haluaa pidentää ihan jo-
kaisen työpäivän 40 tuntiin.

Vaikka Satonen antaa ymmärtää
kritiikkini kohdistuneen hänen kir-
jaansa, näin ei ole ja hän myös tie-
tää sen. Kerroin sen nimittäin hä-
nelle vastauksessani hänen sähkö-
postiinsa samaisena päivänä, kuin
kansanedustajan mieltä pahoitta-
nut kirjoitukseni ”Työaika ei ai-
na korreloi tuottavuuden kanssa”
julkaistiin.

Kommentoin kirjoituksessa-
ni hänen päivää ennen julkaisua
Keskisuomalaiseen antamaa haas-
tattelua, en muuta tuotantoa saa-
tika ajatuksia – ajatustenluku ei
edes luonnistu minulta. Maininta
Satosen ehdotuksen lähteestä oli
stilisointivaiheessa jäänyt kirjoi-
tuksestani pois.

Epäselvää on, mitä Satonen ai-
koo tehdä asian eteen – onko hän
tietoinen, että kymmenet työ- ja
virkaehtosopimukset määrittele-
vät työviikkojen pituudet.

Kysynkin, aikooko Satonen lain-
säätäjänä säätää lain, joka poistaa

mahdollisuuden sopia työajois-
ta työ- ja virkaehtosopimuksis-
sa? Vai harrastaako hän tässä ky-
symyksessä pelkästään mielipide-
vaikuttamista työmarkkinajärjes-
töjen suuntaan?

Povaan Satosen kirjalle loistavaa
menestystä ja hyviä myyntiluku-
ja työnantajajärjestöjen suuntaan.
Heille tuollaiset ajatukset, jotka to-
teutuneina mahdollistaisivat välit-
tömästi tuotannollisia irtisanomi-
sia, ovat kuin tilaustyötä.

KALLE KIILI

tuotekehitysinsinööri,
luottamusmies

Satosen linjaus kuin tilaustyö

LUKIJALTA

• KYLLÄ taas harmit-
taa ruotsalaisten on-
ni. Saivat maailman rik-
kaimman maahanmuut-
tajan, Nalle Wahlroosin.
Epistä

• ON teillä Tammelan pal-
lokentän vieressä asuvil-
la murheet. Monenkohan
asukkaan ikkunat ovat pel-
kästään pallokentälle päin.
Puhutaanko kymmenistä, en
tiedä. Tottakai se ottaa pat-
tiin, jos esteetön näkymä hä-
viää. Kaupunkiasumissa tä-
mä vaara nyt vain on olemas-
sa. Tervetuloa katsomaan
miten tunnelin suuauk-
ko vaikuttaa asuntojen ar-
voon täällä Armonkalliolla.
Kaupungissa asuva

• EN ymmärrä mitä jotkut
tammelalaiset kuvittele-
vat näkevänsä Tammelas-
sa liikkuessaan. Ovatko he
sokeita vai muistelevatko
he Tammelaa ennen kuin
siitä tuli nykyinen 70-lu-
vun betonislummi? Puu-
Tammelan romantisoin-
nin ja puolustamisen vie-
lä ymmärtäisin. Katsokaa
nyt ympärillenne Tamme-
lassa; elementtisaumaa, as-
falttia ja parkkipaikkaa. Pa-
rempi olisi paria poikkeus-
ta lukuunottamatta purkaa
kaikki talot ja rakentaa uu-
siksi koko paikka vanhalla
ruutukaavamaisella tavalla.
Optikko

• MIKÄ ajaa Tammelan tii-
vistysrakentamista? Onko
syytä tutkia rakennusliik-
keiden ja kaupungin vir-
kamiesten väliset suhteet?
Tammelan Maria

• ALATALO äänesti 2012 yh-
deksän 6-9 kerroksisen ker-
rostalon rakentamisen puo-
lesta pientaloalueelle Lin-
nainmaalla , jonka oli juna-
illut vastoin osayleiskaavaa
keskustalainen Hanhilahti
ollessaan yhdyslautakun-
nan pj. Tällaisia te äänestät-
te vaaleista toiseen. Kaksi-
naamaista peliä

• KANSANEDUSTAJA Ar-
to Satonen on sitä mieltä,
että suomalaisten pitää pi-
dentää työaikaansa. Ei kuu-
losta juuri kansanedustajan
suusta kovin katu-uskotta-
valta, koska he itse ovat
puolet vuodesta lomalla
veronmaksajien piikkiin.
Jyrki Autio

• ELÄKELÄISILLÄ on ai-
na kiire sanotaan. Nyt
se on ratkaistu, miksi
näin on. Koska he teke-
vät kaiken omalla ajallaan.
MOW

• UUTINEN Aamulehdessä: 
Ota tabletti mukaan mum-
molaan. Miten se on mah-
dollista, eihän mulla ole
mummon reseptejäkään?
timojuhani

Toimittanut Kari Asikainen

KIRJOITA MEILLE

  • Sähköpostit:

al.mielipiteet@aamulehti.fi

  • Kirjeet: Aamulehti/Lukijal-

ta, PL 327, 33101 Tampere

  • Omalla nimellä: Tekstit

julkaistaan kirjoittajan nimellä.

Nimimerkki vain poikkeus-

tapauksissa. Tekstareissa

nimimerkki on sallittu

  • Yhteystiedot: Teksteihin

(myös tekstiviesteihin) on

liitettävä aina kirjoittajan osoi-

te ja puhelinnumero. Pelkkä

sähköpostiosoite ei riitä.

  • Pituudet: Kirjoita tiiviis-

ti. Pääjuttu välilyönteineen

3200, jatkopuheenvuoro

2000 ja kommentti 500–

1500 merkkiä. Toimitus voi

muokata ja lyhentää tekstejä.

  • Kyselyt: 010 665 3165

(ma-pe klo 10–11)

TEKSTIVIESTIT

0408292768
Viestin alkuun kirjaimet mi ja välilyönnin jälkeen
kannanotto, nimi/nimimerkki sekä nimi, osoite ja

paikkakunta. Operaattori perii normaalin maksun.

PÄIVÄN PARAS

Ennen hullu laitettiin
hoitoon, jos kailotti, että
mua vakoillaan. Nyt se on
yleistä, kiitos ”pettämättö-
män” tietoturvan.
Joku vaklaa mua
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