VISIO Festival järjestää voittoa tavoittelemattoman anniskelun ja tekee
lakialoitteen alkoholijuomien nauttimisesta.
VISIO ry:n jäsenistä koostuva työryhmä on tehnyt kansalaisaloiteen alkoholilain 85 §:n
poistamisesta, sekä järjestää festivaalialueelle voittoa tavoittelemattoman anniskelun.
VISIO Festival 2019 oltiin järjestämässä periaatteella, että yleisö saa tuoda omat juomat alueelle,
mutta valitettavasti tämä ei ollut mahdollista, koska Suomen alkoholilain 85 § kieltää yksiselitteisesti
ihmisiltä alkoholin nauttimisen yleisötapahtumassa ja auktoriteettitahot uhkasivat estää meitä
järjestämästä tapahtumaa, mikäli yleisö toisi alueelle omia alkoholijuomia. Päätimme järjestää
alueelle voittoa tavoittelemattoman baarin yhteistyössä kumppaniemme kanssa. Juomat saa siis
kesähelteellä kylmänä ja huokeaan hintaan, ilman painavien kassien raahailua.
VISIO Festival 2019 anniskelun järjestää non profit -periaatteella toimiva baari, joka tarjoaa
korkealaatuisia tuotteita edulliseen hintaan. Baarista saa olutta 2,5 €:lla, viiniä ja kuohuvaa 3 €:lla,
eivätkä muidenkaan tuotteiden hinnat päätä huimaa. Festivaalijärjestäjänä tahdomme, että
tapahtumasta voivat nauttia kaikki varallisuuteen katsomatta. Täysin uudenlaisen festivaali baarin
mahdollistavat yhteistyökumppanimme Vingruppen, Crafters Premium Gin, Kraken Rum, Galipette
Cider, Nudist Drinks ja muut.
Yksilönvapaus ja saavutettavuus ovat VISIOn kantavia arvoja. Ensimmäiset festivaaliliput myydään
joka vuosi alihintaan, jotta mahdollisimman monella on mahdollisuus tapahtumaan osallistua.
Emme halua sulkea ihmisiä kaljakarsinaan, vaan antaa heidän nauttia tapahtumasta vapautuneesti
ja kiireettömästi. Festivaalin puolesta taas toivomme jatkuvuutta, joka tässä tilanteessa tarkoittaa
kaikkien sidosryhmien huomioimista.
Baarikonseptin lisäksi VISIO ry:n jäsenten perustama työryhmä on tehnyt kansalaisaloitteen
alkoholilain 85 §:n poistamiseksi. Työryhmä ja aloitetta tukeva VISIO ry. eivät löydä mitään hyvää
syytä alkoholilain kyseisen pykälän pitämiselle laissa. Sen sijaan sen nähdään rajoittavan
yksilönvapautta ja estävän uusien palvelukonseptien syntyä, sekä vastustavan yhteiskunnallisessa
keskustelussa olleita normienpurkutavoitteita. Kansalaisaloite odottaa hyväksyntää
Oikeusministeriöltä ja sen sisältö on luettavissa www.visiofestival.com/citizen_initiative.pdf
Valitettavasti internet-sivuillamme on ollut ensimmäisten päivien aikana maininta BYOB, jonka
voidaan ymmärtää tarkoittavan “Bring Your Own Booze”, eli tuo omat alkoholijuomat mukanasi.
Tämä maininta poistettiin sivuilta heti, kun auktoriteetit olivat ottaneet meihin yhteyttä ja uhanneet
estää tapahtuman järjestämisen. Mikäli olet ostanut lipun, etkä pidä anniskeluratkaisustamme, voit
halutessasi saada siitä rahat takaisin. Kehotamme siinä tapauksessa olemaan yhteydessä Tikettiin.

