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I YLEISTÄ
1.1. Vuoden teema: Raittius rakentaa kestävää elämää
Raittiuden Ystävät ry (= RY) on Suomen vanhin raittiuskeskusjärjestö. Sen historia
ulottuu vuoteen 1853. Yhdistys on toiminut nykyisellä nimellään vuodesta 1884 lähtien.
Järjestön toimintaperiaatteiden ja sääntöjen mukaisesti Raittiuden Ystävät ry edistää
ajan vaatimuksia seuraten raitista ja tervettä elämäntapaa, vastustaa alkoholijuomien,
muiden päihteiden sekä tupakan käyttöä, auttaa päihdeongelmista kärsiviä sekä
kasvattaa jäseniään vastuuntuntoisiksi kansalaisiksi. Järjestö toimii lainsäädännön
kehittämiseksi niin että lait edistävät raittiutta ja päihteetöntä elämää.

1.2. Raittius- ja päihdeoloista vuonna 2014
1.2.1.

Alkoholi- ja raittiustyölain muutokset

Alkoholilain kokonaisuudistuksen aloittaminen
Suomessa alkoholin käytön kasvu on lisännyt alkoholin käytöstä aiheutuvia haittoja 4–6
miljardia euroa vuosittain. Tilanteen seurauksena ehkäisevän päihdetyön tarve on
kasvanut, sillä vaikka viisi vuotta sitten alkoi alkoholin kokonaiskulutuksen pieni lasku,
lasku ei näy vielä kokonaishaittojen määrässä.
Alkoholin kulutusta tulisi vähentää merkittävästi vähentyneen tupakoinnin tavoin.
Tupakointi on vähentynyt kaikissa väestöryhmissä, mutta pitkäaikaisen tupakoinnin
aiheuttamien sairauksien määrä on edelleen kasvussa.
Jo
9.10.2003
valtioneuvoston
periaatepäätöksessä
vahvistettiin
Suomen
alkoholipolitiikan perustavoitteeksi alkoholilain mukaisesti alkoholista aiheutuvien
haittojen vähentäminen. Periaatepäätöksen mukaan alkoholipolitiikan keskeisinä
käytännön tavoitteina ovat alkoholin lasten ja perheiden hyvinvoinnille aiheuttamien
haittojen vähentäminen, alkoholin riskikäyttöön liittyvien haittojen vähentäminen ja
alkoholijuomien kokonaiskulutuksen kääntäminen laskuun. Näitä tavoitteita ovat
tukeneet ja tarkentaneet kansalliset alkoholiohjelmat 2004–2007 ja 2008–2011,
ehkäisevän päihdetyön tehostaminen ja alkoholijuomien valmisteverojen korottaminen
viisi kertaa vuoden 2007 jälkeen. Lisäksi alkoholihaitat ovat nousseet vahvasti esiin
terveyden edistämisen politiikkaohjelmassa ja sisäisen turvallisuuden ohjelmassa.1
Vuonna 2014 jatkuneessa pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa ovat olleet
keskeisinä toimenpiteinä alkoholiohjelman jatkaminen, alueellisen koordinaation mallin
vakiinnuttaminen,
alkoholilain
kokonaisuudistuksen
valmisteleminen
ja
alkoholiverotuksen tarkistaminen. Kokonaisuudistamisen tarkoituksena on ehkäistä
alkoholin aiheuttamia haittoja, tehostaa valvonnan vaikuttavuutta ja lisätä kansalaisten
mahdollisuuksia vaikuttaa oman elinympäristönsä turvallisuuteen ja häiriöttömyyteen.
Kesäkuussa 2014 hallitusohjelmaneuvotteluissa kuitenkin todettiin, että alkoholilain
kokonaisuudistus ei tule valmistumaan aikataulun mukaisesti vuosien 2011–2015
vaalikaudella.2
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Hallitusohjelmassa on sovittu alkoholilain 33 §:n rajoittamisesta lasten ja nuorten
suojelemiseksi. Osana alkoholilain kokonaisuudistusta eduskunta antoi lain 152/2014
alkoholilain 33§:n ja 40§:n muuttamisesta 28.2.2014. Lainmuutos astui voimaan
1.1.2015. Hallituksen esityksen (HE 70/2013) mukaan muutettiin laissa määriteltyä
mainonnan säätelyä (33§) ja sosiaali- ja terveysministeriön toimivaltaa (40§).3
Lakimuutoksessa on kielletty miedon alkoholijuoman ja vähintään 1,2 tilavuusprosenttia
etyylialkoholia sisältävän juoman mainonta, epäsuora mainonta ja kuluttajiin kohdistuva
muu myynninedistämistoiminta sekä sen liittäminen muun tuotteen tai palvelun
mainontaan tai myynninedistämistoimintaan, kun toiminta kohdistuu alaikäisiin tai muihin
henkilöihin, joille alkoholijuomaa ei saa lain 16 §:n mukaan myydä, sekä kun
toiminnassa tai mainonnassa kuvataan tällaisia henkilöitä.
Mainostoiminnassa on kiellettyä myös yhdistää alkoholin käyttö ajoneuvolla ajamiseen,
korostaa alkoholijuoman alkoholipitoisuutta myönteisenä ominaisuutena, kuvata
alkoholin runsasta käyttöä myönteisesti sekä raittiutta tai alkoholin kohtuukäyttöä
kielteisesti. Lisäksi on kiellettyä luoda kuvaa siitä, että alkoholin käyttö lisää
suorituskykyä, edistää sosiaalisuutta tai seksuaalisuutta, tai että alkoholilla on
lääkinnällisiä tai terapeuttisia ominaisuuksia tai että se piristää, rauhoittaa tai on keino
ristiriitojen ratkaisemiseksi. Mainostoiminnassa ei saa myöskään antaa alkoholin
käytöstä, vaikutuksista tai muista ominaisuuksista totuuden vastaista tai
harhaanjohtavaa tietoa.
Lakimuutos sallii alkoholimainonnan televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain
(744/1998) mukaisesti televisiossa ja radiossa kello 22–7 välillä sekä elokuvateatterissa
tapahtuvan julkisen esittämisen yhteydessä ohjelmissa, joiden katsojaikäraja on
kuvaohjelmalain (710/2011) mukaan yli 18 vuotta.
Kyseessä olevien alkoholijuomien mainonta on kiellettyä myös, jos se toteutetaan tai
kohdistetaan yleisölle järjestyslaissa (612/2003) tarkoitetulla yleisellä paikalla; jos siinä
käytetään kuluttajan osallistumista peliin, arpajaisiin tai kilpailuun; sekä jos sen
kaupallinen toteuttaja käyttää hallitsemassaan tietoverkon palvelussa kuluttajien
tuottamaa sanallista tai kuvallista sisältöä tai saattaa palvelun välityksellä kuluttajien
jaettavaksi tuottamaansa tai kuluttajien tuottamaa sanallista tai kuvallista sisältöä.
Kiellettyä on myös epäsuora mainonta, jossa edistetään kyseisten alkoholijuomien
myyntiä muun hyödykkeen mainonnan yhteydessä.
Kuitenkin alkoholin myynti ja mainonta on lakimuutoksen jälkeen edelleen sallittua
urheilu- ja kulttuuritapahtumissa. Tämä on erityisen valitettavaa, koska niiden
sisällöllinen yhteys alkoholiin voidaan perustellusti nähdä erityisen ongelmallisena.
Päihteiden ei pitäisi millään tavalla kuulua kansalaisten hyvinvointia, viihtyvyyttä ja
yhteistyötä edistävään kulttuuri- ja urheilutoimintaan. Alkoholimainonnan rajoittamista
tulisi kiireellisesti edistää myös näille toiminta-alueille, jotta ei luoda enää uusille
sukupolville kuvaa päihteiden ja terveen kansalaistoiminnan yhteydestä.
Tieteelliset tutkimukset osoittavat, että tehokkain alkoholin käytöstä aiheutuvien haittojen
ehkäiseminen perustuu saatavuuden, hinnan ja mainonnan sääntelyyn sekä
terveellisten elämäntapojen edistämiseen. 4 Erityisesti lasten ja nuorten suojelemiseksi
alkoholihaitoilta on perusteltua kieltää ensisijaisesti alkoholin ulko- ja mielikuvamainonta.
Alkoholin mainonta tulisi kieltää täysin, koska mainonta alentaa merkittävästi alkoholin
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käyttäjäikää, mikä taas lisätessään useassa ikävaiheessa tapahtuvaa alkoholin käyttöä
aiheuttaa ongelmia erityisesti keski-iässä.
Raittiustyölain uudistus
Vuonna 2014 laadittiin luonnos raittiustyölain uudistamiseksi pääministeri Kataisen
hallitusohjelman mukaan. Uudistamisen tavoitteena on kunnissa tehtävän päihdetyön
kehittäminen sekä alkoholista, huumeista, tupakasta, lääkkeiden väärinkäytöstä ja
rahapeleistä aiheutuvien haittojen ehkäiseminen mahdollisimman tehokkaasti sekä
paikallisesti että koko maassa. Tarkoituksena on korvata vuonna 1982 annettu
raittiustyölaki kokonaan uudella lailla ehkäisevästä päihdetyöstä.
Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä jätti luonnoksen raittiustyölain
korvaavasta ehkäisevän päihdetyön laista (laki ehkäisevästä päihdetyöstä) 10.6.2014.
Lakiluonnos lähetettiin lausunnoille syyskuussa 2014 ja laki on tavoitteena saada
voimaan vuonna 2015. Uudistuksessa nykyisen raittiustyölain ja -asetuksen tehtävät
siirretään lähes sellaisinaan uuteen lakiin nykykieltä ja -termejä käyttäen. Raittiustyö
korvataan ehkäisevän päihdetyö -nimikkeellä.5
Laissa laajennetaan ehkäisevän päihdetyön kenttään kuuluvaksi myös rahapelihaittojen
ehkäisy sekä velvoitetaan kuntia nimeämään ehkäisevää päihdetyötä koordinoiva
henkilö. Lailla halutaan tukea ensisijaisesti olemassa olevaa paikallista päihdehaittojen
ehkäisyä eri toimijoiden yhteistyönä, joka ylittää hallinnonalojen sekä julkisen toiminnan,
kansalaistoiminnan ja elinkeinoelämän väliset rajat. 6
1.2.2.

Alkoholimainonnan muutosten seuraukset

Vuonna 2014 tehdyt alkoholilain muutokset olivat kannustava, mutta riittämätön askel
maassamme vallitsevan päihde- ja päihtymyskeskeisen kulttuurin muuttamiseksi.
Muutokset eivät myöskään vastaa riittävästi jo hallitusohjelmassa sovittuja
muutostarpeita. Vaikuttavampien tulosten saavuttamiseksi olisi tullut kieltää alkoholin
mielikuvamainonta ja laatia laajempia taloudellisia tuloksia saavuttava ehkäisevän
päihdetyön laki niin kuntatason kuin valtakunnallisen taloustilanteen vahvistamiseksi.
Erityisen ongelmallista on riittävän aikaisen ja yhteistyössä tapahtuvan laajan rintaman
ehkäisevän päihdetyön puuttuminen. Tämä näkyy ennen kaikkea alkoholin käytön
kroonistumisena ongelmakäytöksi, jossa terveyttä, elinvuosia ja terveyspalvelujen varoja
on käytetty usein jo vuosikymmeniä ylläpitohoitoon ennen tilanteen ratkaisevasti
muuttavien hoitotoimenpiteiden aloittamista.
Lakimuutoksien taustalla vaikuttavat positiiviset tavoitteet ovat keskeisiä ja tärkeitä.
Hallitusohjelmassa määritelty nuorten päihteiden käytön vähentäminen on tärkeä
lähtökohta. Sen rinnalla yhteiskunnan tulisi kuitenkin olla entistä huolestuneempi myös
päihteiden sekakäytöstä, naisten lisääntyneestä alkoholin käytöstä sekä ikääntyneiden
päihteiden käytöstä. On merkittävää, että päihdeongelmaan on tartuttu, mutta on
perusteltua kysyä, onko se tapahtunut liian myöhään tai liian riittämättömin toimenpitein.
Kun päihteiden aiheuttamilla kuluilla (4–6 miljardia euroa) kyettäisiin maksamaan
esimerkiksi valtion velkaa ja budjettivajetta huomattavalla määrällä, on syytä entistä
enemmän panostaa valistavaan, vaikuttavaan ja vaihtoehtoja tarjoavaan ehkäisevään
päihdetyöhön.
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Syksyllä 2014 Suomessa koettiin ennen näkemätön kansalaiskeskustelu ja kohu
alkoholimainonnan rajoituksista. Keskustelussa korostuivat kansanterveydellisesti
tuhoisan päihdetilanteen muuttamisen sijaan kansalaisten sananvapaus sekä
alkoholimerkkien ja -mainonnan näkyvyys katukuvassa. Keskustelussa kuultujen
epäolennaisten kuluttamiseen liittyvien kannanottojen vastineeksi kunta- ja ehkäisevän
päihdetyön toimijoiden olisi tullut entistä enemmän ottaa yhdessä kantaa päihteiden
käyttöä rajoittavien päätösten ja toimenpiteiden puolesta kansallisen terveyden ja
hyvinvoinnin sekä taloudellisen elpymisen vahvistamiseksi.
Vuosi 2014 jättää jälkeensä tilanteen, jossa merkittävä osa kansasta kokee
alkoholimainonnan rajoitukset kansalaisten holhoamisena ja vapaan länsimaisen
kuluttamisoikeuden rajoittamisena. Panimo- ja alkoholiteollisuus vahvistavat tätä
käsitystä ja mielipidettä oman näkyvyytensä ja taloudellisen tuloksellisuutensa
vahvistamiseksi. Kansalaisten kyky suhteuttaa välttämättömät alkoholin mainonnan ja
saatavuuden rajoitukset kansanterveydellisen tilanteen muuttamiseksi on heikentynyt
viimeisten vuosikymmenien aikana, koska koululaitoksissa ja kunnissa ei ole enää tehty
riittävää raittius- ja valistustyötä keski-ikäisen väestön aikana. Tästä syystä saatavuuden
ja mainonnan rajoittamisen lisäksi tulisi kolmantena toimenpiteenä tehostaa nyt entistä
enemmän valistavaa ja vaikuttavaa ehkäisevää päihdetyötä niin päihteitä käyttävien kuin
varhaisten ikäryhmien parissa.
Raittiuden Ystävien vuosikertomuksessa nostetaan jatkossa esille tilastoja Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen tammikuussa 2015 julkaisemasta Päihdetilastollinen vuosikirja
2014 -raportista.
1.2.3.

Epävarmuus alkoholipoliittisista ratkaisuista kasvaa

Suomalaiset kannattavat alkoholipoliittisia rajoituksia tänä päivänä merkittävästi
enemmän kuin 20 vuotta sitten. Pidemmällä aikavälillä tapahtunutta asenteiden
kiristymistä kuvaa se, että vuonna 1994 TNS Gallupin tekemän mielipidekyselyn
mukaan ko. rajoituksia tai niiden tiukentamista kannatti 55 prosenttia vastanneista, kun
vuonna 2014 vastaava luku oli 70 prosenttia. Silloin 53 prosenttia vastanneista piti
nykyisiä alkoholipoliittisia rajoituksia sopivina. Kahdeksan prosenttia vastanneista ei
ottanut kantaa kysymykseen, kun kantaa ottamattomia oli 2010-luvun alussa ollut vain
muutama prosentti. Verrattuna suhtautumiseen huumausaineita kohtaan ovat asenteet
alkoholia kohtaan pysyneet suomalaisten keskuudessa viimeisten vuosien aikana
merkittävästi tiukempina.7
Vuodesta 2012 vuoteen 2014 vallitseviin alkoholipoliittisiin rajoituksiin kantaa
ottamattomien osuus nousi yhdestä jopa kahdeksaan prosenttiin, rajoitusten tiukentajien
osuus väheni kahdeksan prosenttiyksikköä, rajoitusten väljentäjien osuus nousi 11
prosenttiyksikköä ja rajoituksia sopivina pitävien osuus väheni 10 prosenttiyksikköä.
Tiedonkeruutavan muutoksesta huolimatta on tilastollisesti osoitettavissa, että
epävarmuus tehdyistä ratkaisuista alkoholipoliittisista ratkaisuista on kasvanut. 8
Suurin osa väestöstä kannattaa vallitsevia alkoholijuomien ostoon oikeuttavia ikärajoja.
Vuonna 2014 väkevien alkoholijuomien ostoon oikeuttavaa 20 vuoden ikärajaa piti
sopivana 84 prosenttia vastanneista. Viinien ja oluen ostoon oikeuttavaa 18 vuoden
ostoikärajaa piti sopivana 90 prosenttia vastanneista. Liian matalana kumpaakin ikärajaa
piti noin kymmenesosa vastanneista.9
7

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/125383/URN_ISBN_978-952-302-295-9.pdf?sequence=1
[11.2.2015]; Piispa & al. 2008.
8
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/125383/URN_ISBN_978-952-302-295-9.pdf?sequence=1 [11.2.2015]
9
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/125383/URN_ISBN_978-952-302-295-9.pdf?sequence=1 [11.2.2015]

Suomalaiset eivät halua galluptutkimusten mukaan väkeviä alkoholijuomia, viinejä tai
vahvaa olutta päivittäistavarakauppoihin. Vuoden 2014 tutkimuksessa 92 prosenttia
haastatelluista oli sitä mieltä, että väkeviä alkoholijuomia tulee saada ostaa vain Alkosta.
Vastaava osuus vahvan oluen ja viinien kohdalla oli 57 prosenttia. 10
Kyselytutkimukset osoittavat suomalaisten haluavan määrätietoista ja myös riittävän
rajoittavaa alkoholipolitiikkaa. On perusteltua kysyä, onko kansalaisten pettymys
suunniteltujen alkoholipoliittisten muutosten siirtymiseen tai toteutumattomuuteen
lisännyt entisestään epävarmuutta mahdollisuuksista muuttaa yhteiskunnan vallitsevaa
päihdekeskeisyyttä ja humalahakuisuutta. Tähän tilanteeseen tarvittaisiin entistä
vahvemmin kantaaottavaa ja muutoksia vaativaa päihdepolitiikkaa, raittiustyötä sekä
ehkäisevää päihdetyötä kaikkien asiaan liittyvien sektoreiden välillä.
1.2.4.

Alkoholijuomien kokonaiskulutus edelleen huolestuttavalla tasolla

Vuonna 2013 alkoholijuomien kokonaiskulutus oli 52,6 miljoonaa litraa sataprosenttisena
alkoholina, mikä oli 15 vuotta täyttäneeseen väestöön suhteutettuna 11,6 litraa ja koko
asukaslukuun suhteutettuna 9,7 litraa. Vuoteen 2012 verrattuna asukaslukuun
suhteutettu alkoholin kokonaiskulutus kasvoi noin prosentin vuonna 2013.
Kokonaiskulutuksen lisääntyminen ei ole kuitenkaan reaalista kulutusta, koska vuoden
2013 tilasto sisältää vähittäismyynti- ja anniskelupisteiden vuoden 2013 lopulla
toteuttaman varastojen kasvattamisen ja vastaavasti vuoden 2012 tilastoa vääristää
vuoden alussa voimaan tulleen alkoholiveron korotuksen myötä tehdyt varastoinnit.
Päivittäistavarakaupan ja ravintoloiden osalta alkoholijuomat kirjataan kulutetuksi, kun
ne siirtyvät tavarantoimittajalta päivittäistavarakauppaan tai ravintolaan. Alkon myynti
kirjataan kulutetuksi, kun asiakas ostaa juoman Alkosta. 11
Vuonna 2013 alkoholijuomien tilastoitu kulutus väheni 1,6 prosenttia edellisestä
vuodesta. Tilastoidun kulutuksen määrä oli kaikkiaan 41,3 miljoonaa litraa
sataprosenttista alkoholia. 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti tilastoitu kulutus oli 9,1
litraa henkilöä kohden. Tilastoimattoman alkoholinkulutuksen suuruudeksi arvioitiin 2,5
litraa sataprosenttisena alkoholia yli 15-vuotiaita kohti, kun se vuonna 2005 oli 2,7 litraa
ja vuonna 2000 2,1 litraa. Vuonna 2013 tilastoimattoman alkoholinkulutuksen osuus
alkoholijuomien kokonaiskulutuksesta oli noin 21 prosenttia, kun se vuonna 2012 oli noin
19 prosenttia. Matkustajatuonti kohosi vuonna 2013 8,9 miljoonaan litraan ja kattoi noin
79 prosenttia alkoholijuomien tilastoimattomasta kulutuksesta. Ulkomailla kulutetun
alkoholin osuus oli noin 15 prosenttia. 12
Kymmenen vuoden sisällä tarkasteltuna on maassamme tapahtunut anniskelu-,
vähittäis- ja tilastoimattoman kulutuksessa pientä laskua, mutta olemme edelleen
hälyttävän korkeissa lukemissa 1960-luvun tilastoihin nähden. Työikäisen väestön
alkoholin käyttö on lisääntynyt pitkällä aikavälillä. Sen sijaan muissa elintavoissa,
esimerkiksi tupakoinnissa ja ruokatottumuksissa, on tapahtunut myönteistä kehitystä.
Olut oli ainoa alkoholijuoma, jonka tilastoitu kulutus kasvoi vuodesta 2012 vuoteen 2013
(0,9%). Asia on huomioimisen arvoinen, koska keskioluen käytöstä aiheutuu
maassamme suurin osa alkoholiperäisistä sairauksista ja muista vahingollisista
seurauksista.13

10
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Suurimmassa osassa Euroopan maista alkoholin tilastoitu kulutus on 1970-luvun
puolenvälin jälkeen joko pysynyt samana tai vähentynyt, kun taas Islannissa, Norjassa ja
Suomessa alkoholijuomien kulutus on vastaavana ajankohtana kasvanut. Suomessa
alkoholin kulutuksen kasvu on ollut poikkeuksellisen nopeaa, sillä Suomi on muuttunut
1960-luvun alun Pohjoismaiden pienimmän alkoholijuomien kokonaiskulutuksen maasta
suurimmaksi.
Globaalisti alkoholia kulutetaan eniten Euroopassa ja Venäjällä. Muita korkean
kulutuksen alueita ovat Australia, Uusi-Seelanti ja Argentiina sekä eräät Afrikan maat
kuten Nigeria ja Uganda. Koko maapallon väestöstä 48 prosenttia ei ole koskaan
käyttänyt alkoholia. Viimeksi kuluneen vuoden aikana raittiina on ollut lähes joka toinen
mies ja kaksi kolmesta naisesta. Raittiiden lukumäärä selittääkin suurimman osan eri
maanosien välisistä eroista asukasta kohti lasketuissa alkoholin kulutusluvuissa.
Suomessa raittiiden osuus vähentyi vuodesta 1982 vuosituhannen vaihteeseen ja on
sen jälkeen pysynyt samalla tasolla. Vuonna 2013 15–64-vuotiaista naisista 14
prosenttia ja miehistä 13 prosenttia ilmoitti, ettei ollut käyttänyt alkoholia viimeksi
kuluneen vuoden aikana. Vuonna 1982 vastaavat osuudet olivat naisista 31 prosenttia ja
miehistä 15 prosenttia.
Nuorista 2000-luvun alussa noin neljäsosa peruskoulun 8. ja 9. -luokkalaisista oli raittiita,
nykyisin heitä on jo puolet. Myös lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden
opiskelijoiden raittius on lisääntynyt viime vuosina. Vuonna 2013 lukiolaisista oli raittiita
noin joka neljäs ja ammattiin opiskelevista noin joka viides. Euroopan maihin verrattuna
suomalaiset 15–16-vuotiaat koululaiset kuitenkin humaltuvat keskimääräistä useammin
ja juovat suurempia määriä kerralla.14
Huumeiden käyttö ja siitä aiheutuneet haitat ovat vakiintuneet osaksi suomalaista
päihdekulttuuria. Vuoden 2010 väestötutkimuksen mukaan 17 prosenttia 15–69vuotiaista suomalaisista on käyttänyt ainakin kerran elämässään jotain laitonta
huumetta. Silloin viimeksi kuluneen vuoden aikana käyttäneitä oli 4,5 prosenttia ja
viimeksi kuluneen kuukauden aikana käyttäneitä oli 1,5 prosenttia. Huumekokeilut
keskittyvät nimenomaan kannabiksen käyttöön. Naisista kannabista oli kokeillut 13
prosenttia ja miehistä 20 prosenttia. 25–34-vuotiaista kannabista oli joskus kokeillut 36
prosenttia. Koululaisten huumeidenkäyttöä kartoitetaan myös valtakunnallisessa
kouluterveyskyselyssä. Kouluterveyskyselyn mukaan laittomia huumeita oli ainakin
kerran elämässään kokeillut 9 prosenttia peruskoulun oppilaista, 13 prosenttia
lukiolaisista ja 21 prosenttia ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista. 15
Viimeisten vuosien aikana huumeiden ongelmakäyttäjien määrä on kasvanut Suomessa.
Nuoria ongelmakäyttäjiä näyttäisi kuitenkin olevan vuonna 2012 vähemmän kuin 2000luvun alussa. Ongelmakäyttäjistä lähes puolet on 25–34-vuotiaita. Naisia on noin
kolmannes. Edellisiin tutkimuksiin verrattuna naisten osuus on kasvanut.16
1.2.5.

Maksasairauksien aiheuttamat kuolemat ovat lisääntyneet

Vuonna 2012 alkoholin käyttöön liittyviä kuolemia oli Suomessa 2 532 tapausta, mikä on
49 vähemmän kuin vuonna 2011. Alkoholin käyttöön liittyvien kuolemien määrä on
kääntynyt laskuun viime vuosina, kun mukaan lasketaan alkoholisairauksiin ja
alkoholimyrkytyksiin kuolleiden lisäksi päihtyneenä tapaturmaan ja väkivaltaan kuolleet.
Alkoholin käyttöön liittyvien maksasairauksien aiheuttamat kuolemat ovat kuitenkin
14
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lisääntyneet, sillä alkoholimaksasairauksiin kuoli vuonna 2012 1099 henkilöä eli 57
henkilöä enemmän kuin vuonna 2011. Vuodesta 2013 lähtien maksakirroosikuolleisuus
on ollut korkeinta Suomessa.17
Alkoholisairauksiin ja -myrkytyksiin kuolee eniten 55–64-vuotiaita. 65 vuotta täyttäneiden
osuus kuolleista on kuitenkin ollut kasvussa viime vuosina. Esimerkiksi vuonna 2008
ikääntyneiden osuus kaikista alkoholisairauksiin ja alkoholimyrkytyksiin kuolleista oli noin
17 prosenttia, kun vastaava osuus kuolleista oli yli 24 prosenttia vuonna 2012.
1.2.6.

Alkoholihaittakustannukset ovat kasvussa

Alkoholin käytöstä aiheutuneet julkiset alkoholihaittakustannukset kasvoivat vuonna
2012 noin 1,8 prosenttia vuoteen 2011 verrattuna. Niihin määritellään kuuluvan julkiselle
sektorille aiheutuneita kustannuksia, joita ei ilman alkoholin käyttöä olisi aiheutunut.
Vuonna 2012 ko. kustannuksia syntyi noin miljardi euroa, kun taas alkoholista aiheutuvat
kokonaiskustannukset on noin 4–6 miljardia euroa. Alkoholihaittakustannukset
muodostuvat pääosin haittojen hoitamisesta ja korjaamisesta. Pääryhmittäin
tarkasteltuna eniten ovat kasvaneet sosiaalihuollon (7,1 %) sekä järjestyksen ja
turvallisuuden ylläpidon (1,9 %) haittakustannukset.18
Suurin osuus alkoholihaittakustannuksista aiheutui alkoholin käyttöön liittyvistä
sosiaalihuollon kustannuksista, jotka olivat 231–275 milj. euroa vuonna 2012.
Alkoholiehtoiset yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpidon haittakustannukset olivat
noin 251 milj. euroa, eläkkeiden ja sairauspäivärahojen haittakustannukset olivat 188–
278 milj. euroa ja oikeusjärjestelmän ja vankeinhoidon kustannukset 134–142 milj.
euroa.
Terveydenhuollon alkoholihaittakustannuksiin lasketaan erikoissairaanhoidon ja
perusterveydenhuollon vuodeosastohoidosta ja avohoidosta aiheutuneita kustannuksia,
jotka olivat 81–142 milj. euroa. Erikoissairaanhoidosta aiheutui julkiselle sektorille
arviolta 66 milj. euron ja perusterveydenhuollosta noin 45 milj. euron haittakustannukset.
Terveydenhuollon alkoholihaittakustannukset olivat noin 11 prosenttia julkiselle sektorille
aiheutuneista kustannuksista.19
Vuonna 2013 terveydenhuollon vuodeosastoilla rekisteröitiin 21 331 hoitojaksoa, joissa
alkoholisairaus oli päädiagnoosina ja 32 431 hoitojaksoa, joissa alkoholisairaus oli päätai sivudiagnoosina. Näin kirjattujen hoitojaksojen määrä on vähentynyt noin 19
prosenttia vuodesta 2008. Erityisesti ovat vähentyneet hoitojaksot, joiden
päädiagnoosina on alkoholiriippuvuus. Tällaisten hoitojaksojen määrä on vähentynyt
noin 34 prosenttia huippuvuodesta 2008 sekä noin 4 prosenttia vuodesta 2012. Myös
alkoholin aiheuttamien elimellisten aivo-oireyhtymien ja käyttäytymishäiriöiden
hoitojaksot ovat vähentyneet; noin 16 prosenttia vuoteen 2008 verrattuna.20
Vuonna 2013 alkoholin käyttöön liittyvien maksasairauksien hoitojaksojen määrät ovat
vähentyneet 4 prosenttia edellisvuodesta. Haimasairauksien hoitojaksojen määrät ovat
pysyneet edellisvuoden tasolla. Alkoholimyrkytysten hoitojaksoja terveydenhuollon
vuodeosastoilla oli vuonna 2013 yhteensä 376, kun vielä vuonna 2011 niitä oli 473.
Alkoholisairauksien hoitojaksot muodostivat noin 85 prosenttia kaikista vuodeosastojen
päihdehoitojaksoista. Alkoholisairauksien erikoissairaanhoidon polikliinisiä käyntejä oli
17
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noin 37 200 vuonna 2013. Käyntien määrä kasvoi noin 7 prosenttia edelliseen vuoteen
verrattuna.21

1.3. Vaikuttaminen, kumppanuus ja Vastuullisuusohjelmat
Raittiuden Ystävät tarjoaa kansalaisjärjestötoiminnassaan väylän vaikuttamiseen,
valistamiseen sekä vaihtoehtojen valitsemiseen. Keskeisenä toimintamuotona jatkettiin
Vastuullisuusohjelmia, joiden kohderyhminä ovat lasten ja nuorten vanhemmat
(Vastuullinen vanhemmuus ja Vauvavuoden vanhemmuus -julkaisut), isovanhemmat ja
ikäihmiset (Vastuullinen isovanhemmuus -julkaisu) sekä nuorten urheilijoiden
valmentajat ja huoltajat (Päihteetön pelikenttä -julkaisu).
Päihteetön Pelikenttä -verkosto järjesti 16.10.2014 Päihteetöntä urheilukulttuuria
rakentamassa -seminaarin Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry Valon
tiloissa. Seminaarissa saatiin kolme näkökulmaa päihdeasioiden tiedostamiseen sekä
niistä keskustelemiseen ja ymmärtämiseen. Liikunta- ja urheilutoiminnan sekä
ehkäisevän päihdetyön asiantuntijat suunnittelivat ratkaisuja ja malleja päihdeongelman
ratkaisemiseksi ja päihdevapaan liikunnan ja urheilun turvaamiseksi kaiken ikäisille
toimijoille. Seminaarin toteutuksessa ja Päihteetön Pelikenttä -verkostossa olivat vuonna
2014 mukana A-klinikkasäätiö, Alkoholiohjelma, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry,
Raittiuden Ystävät ja Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry Valo.
Raittiuden Ystävät oli mukana Ehkäisevän päihdetyön verkoston lausunnoissa ja
kannanotoissa vuonna 2014. Tammikuussa verkosto lähetti opetus- ja
kulttuuriministeriölle lausunnon lukiokoulutuksen yleisiä valtakunnallisia tavoitteita ja
tuntijakoa valmistelevasta työryhmän esityksestä. Elokuussa verkosto edellytti
kannanotossaan, että maan budjettiriihessä huomioidaan alkoholin aiheuttamat haitat
yhteiskunnalle. Syyskuussa annettiin sosiaali- ja terveysministeriölle lausunto hallituksen
esitykseen ehkäisevän päihdetyön laista. Lokakuussa verkosto teki kannanoton
alkoholimainonta keskusteluun otsikolla Onko meiltä aikuisilta pois, jos lapsi ei näe
alkoholimainontaa? Joulukuussa verkosto antoi vielä lausunnon luonnoksesta
hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain
9 §:n muuttamisesta.
Vastuullisuus-teemaan liittyen toteutettiin 17. kerran joulukuussa Anna lapselle raitis
joulu -valistus- ja tietoiskukampanja, jonka toteutuksessa oli mukana 33
kampanjakumppania. Kampanjasta tarkemmin sivulla 17.
Raittiuden Ystävät oli vuonna 2014 RAY:n rahoittamassa ja Kuntoutus-säästiön
toteuttamassa ARTSI-projektissa. Projektin avulla RY on saanut toiminnastaan ja
julkisuuskuvastaan myönteistä palautetta. Palautetta on pyydetty sidosryhmiltä,
jäsenyhteisöiltä, kohderyhmiltä ja työntekijöiltä. Raportti valmistuu vuoden 2015 aikana.

1.4. Muita järjestöpäätöksiä
Raittiuden Ystävät ry tuki paikallisyhdistyksiään ja piirejään Vastuullisuus-ohjelman
periaatteiden mukaan erillisillä ohjelma-avustuksilla, joita myönnettiin hakemusten
perusteella. Raittiuden Ystävien säätiö rs myönsi avustuksen Raittiuden Ystävät ry:lle.
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1.5. Yhteistyöverkostot
Raittiuden Ystävät osallistui vuonna 2014 aktiivisesti ehkäisevän päihdetyön verkoston,
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n ja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n eri
työryhmiin, tapaamisiin, koulutuksiin ja tapahtumiin. Lisäksi Raittiuden Ystävillä on
edustaja OK-opintokeskuksen hallituksessa ja edustajat Joutsenon opiston
johtokunnassa/halli-tuksessa.
Ehkäisevää päihdetyötä tekevien järjestöjen yhteistoimintaa koordinoi Ehkäisevä
päihdetyö EHYT ry, jonka toimintaa rahoittaa Raha-automaattiyhdistys.
Vuonna 2014 jatkui myös elokuussa 2005 Raittiuden Ystävien ja Etelä-Karjalan sosiaalija terveyspiirin Eksoten solmima kumppanuussopimus. Yhteistyön myötä Raittiuden
Ystävien aloittamat kampanjat Selvin päin kesään ja Anna lapselle raitis joulu olivat
näkyvästi esillä Eksoten alueella. Osana Selvin päin kesään -kampanjaa Raittiuden
Ystävät ry ja Elämäni Sankari ry järjestivät toukokuussa sählyturnauksen peruskoulun
oppilaille. Yhteistyöhön sisältyi myös Kaamospuhallus-tapahtuman toteutus
marraskuussa Lappeenrannassa.
Raittiuden Ystävät on mukana Ehkäpä-verkostossa, jonka tarkoituksena on lisätä
ehkäisevän työn toimintamahdollisuuksia ja yhteistyötä. Verkostossa on mukana
järjestöjen, kuntasektorin sekä seurakunnan toimijoita. Verkosto on järjestänyt
yleisötapahtumia sekä pyrkinyt vaikuttamaan kunnalliseen ja valtakunnalliseen
alkoholipolitiikkaan.

Helsingin kaupungin Vastuullisen alkoholin käytön toimenpideohjelma
Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen asetti vuonna 2009 työryhmän
valmistelemaan alkoholin käytön toimenpideohjelma Helsinkiin. Työryhmässä on
mukana Helsingin kaupungin eri hallinnonalojen, kansalaisjärjestöjen,
Päivittäistavarakauppa ry:n ja Helsingin poliisilaitoksen edustajia. Raittiuden Ystävien
hankevastaava Anki Sirola oli kutsuttuna mukana toimenpideohjelman työryhmässä
vuonna 2014.
Tampereen kaupungin Nuorisopalvelut järjestää vuosittain ChillHouse-tapahtuman,
joka on Pirkanmaan suurin maksuton nuorisofestivaali. Tapahtuma järjestetään
hiihtolomaviikolla. ChillHouse on päihteetön, savuton ja maksuton tapahtuma. Raittiuden
Ystävien nuorille aikuisille suunnattu Kännikapina-toiminta on ollut mukana tapahtuman
toteuttamisessa pitämällä siellä nuorille toiminnallista Kännikapina-testirataa.

Suomen Punainen Risti
Osallistuimme Suomen Punaisen Ristin koordinoimien Kamavapaiden järjestämiseen
24.10. Koulutusviikonloppu on suunnattu ehkäisevän päihdetyön ammattilaisille ja
vapaaehtoisille.
Preventiimi on Humanistisen ammattikorkeakoulun hallinnoima nuorisoalan ehkäisevän
päihdetyön
osaamiskeskus.
Raittiuden
Ystävät
on
Preventiimin

kumppanuusorganisaatio. Hankevastaava Anki Sirola osallistui aktiivisesti Preventiimin
kokouksiin ja koulutuksiin myös vuonna 2014.

EUCAM–verkosto
EUCAM-verkosto perustettiin vuonna 2007 hollantilaisen STAP:n (Dutch institute for
alcohol policy) aloitteesta. EUCAMin tavoitteena on kerätä, vaihtaa ja promotoida tietoa
ja kokemuksia alkoholin markkinoinnista Euroopan alueella. Hankevastaava Anki Sirola
on toinen Suomen EUCAMin yhdyshenkilöistä.

Lasten terveysfoorumi
Raittiuden Ystävät on jäsen Lasten terveysfoorumissa. Foorumi toimii Terveyden
edistämisen keskuksen koordinoimana ja siihen kuuluu n. 25 järjestöä ja taustatoimijaa.
Perusajatuksena on vahvistaa lasten ja nuorten hyvinvointia ja ehkäistä sitä uhkaavia
tekijöitä. Lasten terveysfoorumi järjesti marraskuussa 2014 pienten lasten kesken
tapahtuvaa kiusaamista käsittelevän Arvot hukassa vai hallussa – Lasten terveyskäräjät
2014 -keskustelutilaisuuden Eduskunnan pikkuparlamentissa. Tilaisuuteen osallistui
kansanedustajia ja useita lasten etujärjestöjä ja terveystoimijoiden edustajia. Lasten
terveysfoorumiin kuuluvat Aseman Lapset ry, Diabetesliitto ry, Ehkäisevä päihdetyö
EHYT ry, Folkhälsans Förbund ry, Hengitysliitto Heli ry, Koulutus Elämään -säätiö, Lapsi
2000 ry,
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry, Nuori Suomi ry, Raittiuden Ystävät ry, SOSTE
Suomen sosiaali ja terveys ry, Suomen Hammaslääkäriliitto ry, Suomen
Mielenterveysseura, Suomen Reumaliitto ry, Suomen Sydänliitto ry, Suomen
Vanhempainliitto ry, Syöpäjärjestöt ja Väestöliitto ry.

NordAN (Nordiskt Alkohol- och Narkotikapolitiskt samarbete)
NordAN on vuonna 2000 perustettu verkosto, joka koostuu kansalaisjärjestöistä ja
vapaaehtoistoimijoista. Kaikkia toimijoita yhdistää halu vähentää alkoholin ja muiden
huumeiden käyttöä ja he kannattavat kulutusta rajoittavaa alkoholi- ja huumepolitiikkaa,
eivätkä saa taloudellista tukea alkoholiteollisuudelta. NordANissa on jäseninä n. 90
kansalaisjärjestöä Pohjoismaista ja Baltian maista.

Nordiska Godtemplarrådet (NGR)
NGR on pohjoismaisten raittiusjärjestöjen yhteistyöelin, joka järjestää mm. vuosittain
pidettävät kehittämispäivät ja julkaisee sähköistä Nordglob-uutiskirjettä. Raittiuden
Ystävistä NGR:n toimintaan ovat osallistuneet etupäässä puheenjohtaja ja
toiminnanjohtaja.

Seurantaloasiain neuvottelukunta
Neuvottelukunta on seurantaloja omistavien yhdistysten keskusjärjestöjen perustama
yhteistyöelin, jossa ovat mukana myös opetusministeriön, ympäristöministeriön ja
Museoviraston sekä Kuntaliiton edustajat.
Neuvottelukunnassa ovat mukana seuraavat keskusjärjestöt:
Finlands Svenska Hembygdsförbund
Finlands Svenska Marthaförbund
Finlands Svenska Ungdomsförbund
Kansantalojen Liitto
Maaseutukeskusten Liitto
Marttaliitto
Raittiuden Ystävät

Suomen Keskusta
Suomen Kotiseutuliitto
Suomen Kuntaliitto
Suomen Kylätoiminta
Suomen Nuorisoseurojen Liitto
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

Neuvottelukunnan tarkoituksena on kehittää seurantaloja omistavien yhteisöjen,
valtionhallinnon ja kunnallishallinnon yhteistyötä seurantalojen toimintaedellytysten
parantamiseksi. Neuvottelukunnan tehtävänä on myös laatia vuosittain seurantalojen
korjausavustuksia koskeva jakoesitys Suomen Kotiseutuliitolle. Päätöksen avustusten
jakamisesta tekee Suomen Kotiseutuliiton hallitus, joka voi päätöksessään poiketa
neuvottelukunnan esityksestä vain perustellusta syystä.
Neuvottelukunnan tehtävänä on lisäksi seurantaloihin liittyvän toiminnan yleinen
edistäminen, näiden talojen rakennustaiteellisesti, teknisesti ja ympäristökulttuurin
kannalta korkeatasoisen korjaamisen ohjaaminen sekä talojen kehittäminen paikallisen
harrastustoiminnan ja kanssakäymisen keskuksina. Tämän toiminnan tueksi
neuvottelukunnan tulee edistää seurantaloja koskevaa tutkimusta, koulutusta sekä
toimittaa opetusministeriön käyttöön ajantasaista seurantatietoa seurantalojen
korjaustoiminnan toteutumisesta ja kehittämistarpeista. RY:n järjestö- ja talouspäällikkö
on neuvottelukunnan jäsen.

II PAIKALLISTOIMINTA
Raittiuden Ystävillä jäsenliittoineen oli vuonna 2014 yhteensä 92 paikallisyhdistystä.
Raittiuden Ystävien paikalliset raittiusyhdistykset ja raittiuskeskukset kuuluivat
piirijärjestöihin, joista useimmat toimivat sääntöjensä mukaan paikallisyhdistysten
alueellisina yhdyseliminä. Muutamat piirit järjestivät myös omaa, yhdistysten
ulkopuolisille henkilöille suunnattua toimintaa.
Paikallisten raittiusyhdistysten ja piirien toimintaa ja tapahtumia tuettiin yksilöityjen
anomusten perusteella. Keskusjärjestöltä sai toiminta-avustusta 18 yhdistystä. Vuonna
2014 avustuksia myönnettiin yhdistyksille 5 270 euroa. Muutoin paikalliset
raittiusyhdistykset toimivat joko kunnilta saamiensa yksittäisten avustusten tai
omarahoituksen varassa. Omarahoitus hankittiin pääasiassa järjestämällä erilaisia
tilaisuuksia, kuten myyjäisiä, kirpputoreja, toritapahtumia, diskoja yms. tai myymällä
omia tuotteita ja palveluita, kuten esim. paitoja, adresseja, käsityötuotteita,
joulupukkipalvelua jne. Paikallisyhdistykset ja piirit ovat ottaneet myyntiin
keskusjärjestön tuotteita, esimerkiksi surunvalitteluadresseja.
Yhdistykset järjestivät vuoden kuluessa erilaisia ehkäisevän päihdetyön tilaisuuksia ja
tapahtumia, jotka olivat jäsenten lisäksi avoimia yhdistysten ulkopuolisille henkilöille.
Monet yhdistykset olivat mukana Anna lapselle raitis joulu -kampanjassa levittämällä
kampanjajulistetta omilla paikkakunnillaan. Raittiusyhdistykset ja -piirit tavoittivat vuonna
2014 erilaisiin toimintoihinsa yhteensä 6 648 osanottajaa (12.3.2015 mennessä
saapuneiden vuosikertomusten mukaan).
Keskusjärjestön työntekijät osallistuivat mahdollisuuksiensa mukaan sekä piirijärjestöjen
että paikallisyhdistysten kokouksiin ja antoivat tilaisuuksien suunnittelu- ja
toteuttamisapua.

III VASTUULLISUUSOHJELMAT
Lasten ja nuorten turvallinen kasvuympäristö vaarantuu usein aikuisten päihdekäytön tai
muuten epävakaiden olojen vuoksi. Erityisesti taloudellisten vaikeuksien aikana monet
perheet ovat vaikeuksissa, mikä heijastuu myös lasten hyvinvointiin. Turvattomuus lisää
alaikäisten alttiutta riippuvuuksiin. Vastuullisuus-ohjelmat pyrkivät vahvistamaan
aikuisten roolia kasvattajina niin, että he pystyvät antamaan lapsille päihteettömän
elämän- ja käytöstavan mallin sekä turvallisen läsnäolon ja johdonmukaisen
puuttumisen riskitilanteisiin.
Nuorena aloitettu päihdekäyttö johtaa nopeammin riippuvuuteen kuin aikuisena. Varhain
koettu humalatila jättää pysyvän muistijäljen mielihyväkeskukseen. Samoin
nikotiiniriippuvuus näyttää syntyvän nuorena usein jo muutamassa viikossa. Nuorten
suojeleminen päihteiltä on keskeistä hyvinvoinnin kannalta. Tupakointi ja runsas
alkoholin käyttö ovat suurimmat syrjäytymistä ja terveyseroja syventävät ja selittävät
tekijät Suomessa.
Syrjäytymisen ja terveyserojen jopa periytyessä on yhteiskuntamme suurten haasteiden
edessä. Säästötoimenpiteitä ei saa tehdä lasten ja nuorten turvallista kehitystä
vaarantaen. Valtion, kuntien kuin terveysalan toimijoidenkin tulee tukea samanaikaisesti
sekä
lapsia
ja
nuoria
kasvussaan että
vanhempia
ja
isovanhempia
kasvatustehtävässään, jotta lapset eivät altistu päihteille, turvattomuudelle ja stressille.

3.1. Vastuullinen vanhemmuus
Vastuullinen vanhemmuus -aineisto tekee kasvattajille näkyväksi lapsen ja nuoren
tarpeet, joita ovat muun muassa rakkaus, rajat ja elämäntaidot. Nämä sekä ensiarvoisen
tärkeät että arkiset asiat ovat paitsi päihteettömyydeltä suojaavia tekijöitä, myös tunneelämän hyvinvoinnin rakennuspuita. Ne auttavat aikuisia pohtimaan sitä, miten lapsen
tarpeet tällä hetkellä täyttyvät.
Päihdekasvatus välittyy arjessa arvoina, tietoina ja esimerkkinä. Kyse on siitä, miten
elämän perusrakenteet muodostuvat. Erilaiset riippuvuudet syntyvät herkimmin siellä,
missä elämän perustarpeet jäävät tyydyttämättä.
Koulut ja seurakunnat ovat käyttäneet Vastuullinen vanhemmuus -kirjasta ja kalvoja
erilaisten vanhempaintilaisuuksien tukena. Aineisto on saatavilla myös ruotsin- ja
venäjänkielisenä. Esitteeseen on lisätty mm. tietoa ajankohtaisista asioista kuten
energiajuomista ja alkoholimainonnasta.

3.2. Vastuullinen isovanhemmuus
Isovanhemmuus on arvokas luottamustehtävä sekä kulttuuritekijä kaikille sukupolville.
Raittiuden Ystävien ohjelmassa isovanhemmuuden tukeminen on ollut jo YK:n
ikäihmisten vuodesta 1999 lähtien. Raittiuden Ystävien jäsenyhteisöt, neuvolat,
päiväkodit ja seurakunnat ovat jakaneet Vastuullinen vanhemmuus -esitettä ja kalvosarjaa sekä järjestäneet vastuullisuusohjelmaan liittyviä tilaisuuksia. Eri tahot ovat
käyttäneet aineistoa oman toimintansa tukena ja yhdistäneet materiaalia myös muihin
ohjelmiin ja koulutukseen.

3.3. Viidakko-ohjelma
Oman elämänsä haasteissa ja vaiheissa eläville lapsille ja nuorille on tuotettu kuvitettuja
oppaita eri elämäntaitoteemoista. Ne on tehty virittämään pohdintaa esimerkiksi koulun,
kodin, kerhon, leirin ja rippikoulun oppimistilanteissa. Opiskelijat ovat tehneet mm.
näytetunteja näiden esitteiden pohjalta.
Viidakon paremmat lait -opas tiivistää tunneälyn taidot viiden vekkulin villieläimen
muotoon. Tämä aineisto soveltuu niin lapsille, yläasteikäisille kuin leikkimielisille
aikuisillekin.
Savua asvalttiviidakosta -opas auttaa nuorta jäsentämään omia unelmiaan ja
pohtimaan, miten tupakoinnin aloittaminen voi tuhota monta unelmaa.
Viidakon viinat ja mömmöt -opas kertoo riippuvuuksista ja päihtymisen vaikutuksesta
omaan arkeen ja juhlintaan.
Tarzanin ja Janen seurusteluopas näyttää hyvän seurustelusuhteen liikennevalot ja
rakkauden portaat paljastavat suhteen oikean etenemisvauhdin. Materiaali on ollut esillä
mm. messu- ja koulutustapahtumissa.

IV KAMPANJAT JA MUU TOIMINTA
4.1. Selvin päin kesään
Selvin päin kesään -kampanja järjestettiin vuonna 2014 12. kerran. Kampanja haastoi
nuoria päihteettömään juhlintaan ja kesän viettämiseen koulujen kevätlukukauden
päättäjäisviikonloppuna ja yleensä kesällä. Päihteiden käytön riskeistä muistutettiin
juhlittaessa mm. ammattiin valmistumista, lakkiaisia, siirtymistä yläkouluun ja kesäloman
alkamista.
Kampanja haastoi myös kasvatusvastuussa olevat aikuiset toimimaan nuorten
päihteettömän elämän ja turvallisuuden takaamiseksi. Kampanjassa korostettiin, että
vanhempien tulee osata ennakoida ja pohtia oman perheen pelisääntöjä juhlahumun
keskellä. Aikuisten vastuulla on rakentaa yhdessä nuorten kanssa sellainen kulttuuri,
jossa päihteettömyys on helppo ja luonnollinen valinta. Suomen- ja ruotsinkielisiä
kampanjajulisteita oli esillä tuhansia mm. kouluissa, nuorten toimintatiloissa sekä
kauppa- ja liikekeskuksissa eri puolilla maata.
Vuonna 2014 mukana kampanjassa olivat Raittiuden Ystävät ry, A-kiltojen liitto, Ehyt ry,
Eksote Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Elämäni Sankari ry, Förbundet Hem och
Skola, Irti huumeista ry, Koulutus Elämään -säätiö, KRAN r.f., Kristillinen Terveys- ja
Raittiusjärjestö, Lappeenrannan kaupunki, Lastensuojelun Keskusliitto, Liikunnan ja
Terveystiedon
Opettajat
ry,
Mannerheimin
Lastensuojeluliitto,
Myllyhoito,
Nuorisokasvatussäätiö, Nuorten Ystävät, Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik, Poikien
ja tyttöjen keskus, Sininauhaliitto, Sininuorisoliitto, Suomen Punainen Risti, Suomen
Terveydenhoitajaliitto, Suomen Valkonauhaliitto ja Suomen Vanhempainliitto.
Selvin päin kesään -kampanja antoi seuraavan vanhempien muistilistan:
1. Ole aikuinen – Näytä päihteetöntä esimerkkiä! Päihtynyt vanhempi pilaa nuoren
päättäjäisjuhlan.
2. Välitä nuoresta – Älä välitä alkoholia! Laki suojaa nuoria päihteiden haitoilta vain, jos
aikuiset valvovat lain toteutumista ja noudattavat sitä myös itse.
3. Keskustele nuoren kanssa päihteiden käytön riskeistä jo ennen juhlapäivää.
4. Tarjoa nuorelle turvallisia vaihtoehtoja kesäloman alun juhlintaan.
5. Ole läsnä ja nuoren tukena. Älä jätä nuorta yksin vastuuseen.
6. Kannusta nuoria iloiseen ja kesäiseen yhdessäoloon ilman päihteitä.

4.2. Raittiusviikko/Ehkäisevän päihdetyön viikko
Valtakunnallista raittiusviikkoa vietettiin vuonna 2014 samaan aikaan ehkäisevän
päihdetyön viikon kanssa marraskuussa viikolla 45. Viikon ohjelmassa myönnettiin
Vuoden 2014 Raittiusteko -tunnustus kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropposelle (sd.)
ja piispa Matti Revolle päihteiden käyttöön liittyvistä ajankohtaisista kannanotoistaan.
Mäkisalo-Ropponen palkittiin Ei alkoholia Puuhamaahan -kirjoituksestaan 8.6.2014
Karjalainen-lehdessä. Repo sai tunnustuksen kannanotostaan Kirkko rohkaisee
raittiiseen elämäntapaan 7.3.2014 seurakuntalainen.fi-uutissivustolla.
Raittiuden Ystävät ry jakaa Vuoden Raittiusteko -tunnustuksen vuosittain henkilölle tai
taholle, joka on toiminnallaan merkittävästi edistänyt raittiutta ja terveitä elämäntapoja.
Raittiusteko-tunnustus jaettiin vuonna 2014 12. kerran.

4.3. Anna lapselle raitis joulu -tiedotuskampanja
Valtakunnallinen tiedotuskampanja toteutettiin 17. kerran marras–joulukuussa 2014.
Näkyvin kampanja-aika oli 15.–26.12. Yle tv1 ja Yle Fem -kanavilla 15.–21.12.2014
esitetty kampanjan tv-tietoisku tavoitti yli 15-vuotiaista noin miljoona henkilöä.
Radiotietoisku kuultiin Radio Dei, Radio Foni, Radio Nova ja Yle Radio Suomi -kanavilla.
Radio Iskelmä ja Radio City haastattelivat Raittiuden Ystävien toiminnanjohtajaa
radiolähetyksiinsä viikolla 51.
33 kampanjakumppania vetosi maamme aikuisväestöön, jotta he antaisivat lapsille
raittiin ja turvallisen joulun sekä toimisivat niin, etteivät päihteet uhkaa lapsia. Kampanjan
tavoitteena on havahduttaa aikuiset huomaamaan, että se mikä heistä tuntuu alkoholin
tuomalta juhlatunnelmalta, ei useinkaan enää ole sitä lapselle.
Kampanjan julistetta oli esillä noin 12.000 kpl mm. liike- ja ostoskeskuksissa,
neuvoloissa, päiväkodeissa, kouluissa, kirjastoissa ja seurakuntien tiloissa sekä asuntoosakeyhtiöiden yhteisissä tiloissa. Käytössä oli Metropolia ammattikorkeakoulun vuonna
2013 uudistama kampanjan visuaalinen ilme, joka oli esillä TV- ja radiotietoiskuissa,
verkkosivuilla, julisteissa, postikorteissa ja bannereissa. Kampanjajuliste painatettiin
vakiintuneen käytännön mukaisesti Laatupainossa Vihannissa.
Kampanja on koettu tärkeänä Raittiuden Ystävien ja kampanjakumppaneiden parissa.
Kampanjan myötä Raittiuden Ystävien verkostoyhteistyö on laajentunut ja tunnettuus
kasvanut. TV- ja radiokampanja sekä julistekampanja on suunnattu suomalaisille perheille, joissa usein varsinkin juhlapyhinä käytetään runsaastikin alkoholia. Toteutus ja
sisältö pyritään pitämään riittävän kattavina, jotta lasten vanhemmat saavat tietoa, syntyy
keskustelua ja asenteisiin voidaan vaikuttaa toivotulla tavalla. Kampanjan saama palaute
on ollut myönteistä. Kampanjan toteutus vastasi Raittiuden Ystävien toimintasuunnitelman tavoitteita, koska se on osa järjestön näkyvää vaikuttamistoimintaa.
Kampanja liittyy Alkoholiohjelman mukaisiin päihteiden käytön vähentämistavoitteisiin,
päihteistä aiheutuvien haittojen vähentämispyrkimyksiin sekä lasten hyvinvoinnin
edistämiseen. Kampanjan johdonmukainen toteuttaminen on osaltaan vaikuttanut
vastuullisuuden ilmapiirin vahvistumiseen. Kampanja on saanut näkyvyyttä myös
sosiaalisessa mediassa.
Raittiuden Ystävien lisäksi kampanjaa olivat vuonna 2014 toteuttamassa ja tukemassa AKiltojen Liitto ry, A-klinikkasäätiö, Alkoholiohjelma, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry,
Elämäni Sankari ry, Ensi- ja turvakotien liitto, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
Eksote, ETRA-liitto, Förbundet Hem och Skola, Irti Huumeista, Helsingin kaupungin

sosiaali- ja terveysvirasto – Aikuisten ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö, Koulutus
Elämään säätiö, KRAN r.f., Kristillinen Terveys ja Raittiusjärjestö, Lastensuojelun
Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Metropolia Ammattikorkeakoulu,
Naistenkartano, Nuorisokasvatussäätiö, Nuorten Ystävät ry, Nykterhetsförbundet Hälsa
och Trafik, Pelastakaa Lapset ry, Radio Foni, Radio Nova, Sininauhaliitto,
Sininuorisoliitto, Suomen Punainen Risti, Suomen Terveydenhoitajaliitto, Suomen
Valkonauhaliitto, Suomen Vanhempainliitto, Tehy ja Yle.

4.4. Messut, näyttelyt, kokoukset ja muut tapahtumat
Raittiuden Ystävien toiminnassa on onnistuttu tavoittamaan eri väestöryhmiä erilaisilla
messuilla, näyttelyillä ja tapahtumilla. Sanoma on räätälöity niin, että se palvelee
kohderyhmän hyvinvointitarpeita tai työtavoitteita. Samalla on tehty tunnetuksi järjestöä
sekä sen materiaalia ja toimintoja. Alla tärkeimmät tapahtumat (Helsingissä, jos ei toisin
mainita):
Tammikuu
8.1. FriFredag-alkoholivapaiden bileiden suunnittelupalaveri
9.1. Tapaaminen Helsingin kaupunginvaltuutetun Dan Koivulaakson kanssa
10.1. Joutsenon opiston hallituksen työvaliokunta, Joutseno
11.1. Hallituksen kokous
17.1 Kännikapinan tiedote: Alkoholiverokeskustelussa unohtuu veronmaksajan näkökulma
20.1. OK-opintokeskus, Miten kuntauudistus etenee? – kansalais- ja järjestötoimijoiden tapaaminen
22.1. Hyvinvointi-tapahtuma Stadin ammattiopisto
28.–29.1. Järjestöjohdon foorumi, Siuntion kylpylä
30.1. Esavin ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöiden tapaaminen
31.1. Kännikapina goes kirppari -valistustapahtuma
Helmikuu
4.2. Health Tuesday – lääketieteen ja tekniikan edustajien innovaatiotapaaminen
6.2. Vaikuttamo-tapahtuman näytteilleasettajainfo
7.2. Kansalaisareena ry, Kuntalain kuulemistilaisuus
10.2. Järjestönyrkki – ehkäisevän päihdetyön järjestöjen viestinnän iskuryhmä
12.2. ARTSI – järjestöjen toiminnan arviointiprojektin aloitustilaisuus
14.2. Seurantaloasiain neuvottelukunta
17.2. Joutsenon opiston johtokunta/hallitus, Joutseno
20.2. Ajankohtaista järjestöjohtamisessa koulutus
25.–26.2. Chillhouse tapahtuma, Tampere
24.2. Soste ry:n ylimääräinen kokous ja pääministeri Jyrki Kataisen tapaaminen
28.2. EPT-verkoston viestintätyöryhmän kokous
Maaliskuu
1.3. Hallituksen kokous
3.3. Vaikuttamo-tapahtuma Espoon 9-luokkalaisille
3.3. Joutsenon opiston hallituksen työvaliokunta, Joutseno
7.3. Ehkäisevän päihdetyön järjestöjen tapaaminen peruspalveluministeri Susanna Huovisen kanssa
12.3. Kevään terveyspäivä
12.3. Kick off Työelämä 2020 -tapahtuma
13.3. Alkoholi, talous ja työelämä -seminaari
14.3. Ehyt ry:n sosiaalisen markkinoinnin seminaari
17.3. Joutsenon opiston hallitus ja kannatusyhdistys, Joutseno
17.3. Joutsenon opiston hallituksen työvaliokunta, Joutseno
17.3. Suunnittelupalaveri työpajanuorten alkoholivalistuksesta
18.–19.3 Euroopan omatunto -konferenssi, Pikkuparlamentti
19.3. Kännikapinan ja nuorten kortit ministeri Päivi Räsäselle, ministeri Krista Kiurulle sekä
kansanedustaja Annika Lapintielle (vas) henkilökohtaisesti toimitettuina
19.3. Monikulttuurisen päihdekasvatushankkeen suunnittelupäivä

21.3. Joutsenon opiston hallituksen työvaliokunta, Joutseno
22.3. Liittovaltuuston ja hallituksen kokoukset
25.3. OK-opintokeskuksen hallitus
26.3. TTIP-vapaakauppasopimus – mahdollisuuksia vai uhkia? -keskustelutilaisuus
Huhtikuu
2.4. Joutsenon opiston hallituksen työvaliokunta, Joutseno
4.4. Kännikapinan tiedote: Espoolaiset nuoret selväjärkisiä
5.4. Sininuorisoliiton kevätkokous, Pirkkalan ABC
9.4. LTF/Diak-tapahtumatori
10.4. Tapaaminen kansanedustaja Mika Niikko (ps)
11.4. Ajankohtaista järjestöjohtamisessa koulutus
11.4 Kännikapinan tiedote: Ehdotetut alkoholin tuontikiintiöt kannatettavia
12.4. Hallituksen kokous ja hallituksen ja henkilöstön strategia iltapäivä
18.4. Savijoen Raittiusseura Pilke IV 100-vuotisjuhla
22.4. Kansanedustaja Peter Östmanin (KD) tapaaminen
23.4. Joutsenon opiston strategiatyön aloitusseminaari: hallitus ja opiston henkilökunta, Joutseno
24.4. Joutsenon opiston hallituksen työvaliokunta, Helsinki
23.4. Tapaaminen kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropposen (Sd) kanssa
26.–27.4. Suomen sosiaalifoorumi – ständi ja luento
26.4. Pohjola-Norden liittokokous, Tampere
28.4. Kotiseutuliiton seurantalot.fi-sivuston kehittämispalaveri
28.4. Perusopetuksen opetussuunnitelmien kommentointitapaaminen
29.4. Tapaaminen kansanedustaja Johanna Karimäen (vihr) kanssa
Toukokuu
6.5. Pro Bono -seminaari
7.5. Viestinnän koulutuspäivä: Kriisiviestintää ja voittava tarina
7.5. Selvin päin kesään -kampanjan ja Valitsen itse -hankkeen nuorten sählyturnaus Lappeenrannassa
8.5. Tapaaminen kansanedustaja Aino-Kaisa Pekosen (vas) kanssa
9.5. Lähidemokratian kehittyminen, OK-opintokeskus
12.5. Yhdistys vaikuttajana pääkaupunkiseudulla
13.–14.5. Päihdepäivät
15.5. Kansanedustaja Lenita Toivakan (kok) tapaaminen
15.5. SOSTE ry:n tutkimusverkoston tapaaminen
16.5. Joutsenon opiston hallituksen työvaliokunta, Joutseno
19.5. OK-opintokeskuksen hallitus
20.5. Ajankohtaista järjestöjohtamisessa koulutus
20.5. Tapaaminen kansanedustaja Annika Saarikon (kes) kanssa
21.5. Tapaaminen kansanedustaja Leena Rauhalan (KD) kanssa
21.5. Tapaaminen professori Martti Koskenniemen kanssa TTIP-asiasta
21.5. STM & SOSTE ry vakuutuslääkäriseminaari
22.5. Helsingin sosiaali- ja terveysviraston yhteistyökumppaneiden aamutilaisuus
23.5. OK-opintokeskuksen liiton kevätkokous
24.- 25.5. Maailma kylässä –tapahtuma
26.5. Monikulttuurisen päihdekasvatushankkeen ja Emma & Elias -hankkeen viestintätapaaminen
27.5. EPT- verkoston tapaaminen
Kesäkuu
3.6. Sininauhaliiton ja Sininauhasäätiön kevätjuhla
4.6. Haastattelu Kännikapinasta Kristillisdemokraattisen puolueen viikkolehteen
5.6. Joutsenon opiston hallituksen työvaliokunta, Joutseno
9.6. Lastenterveysfoorumin työryhmä
10.6. Hallituksen kokous ja strategiatyöryhmä
14.6. Keskustan puoluekokous
16.6. Sealing the TTIP Deal? Different National Perspectives
24.6. Joutsenon opiston hallitus ja Taidekesän juhla
Heinäkuu

12.7. Hallituksen kesätapaaminen, Lahti
Elokuu
8.8. Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous, Hämeenlinna
12.8. TTIP- tempaus suunnittelukokous
14.8. Salon iltatori
19.8. EHYT ry:n toiminnanjohtajan ja järjestöpäällikön tapaaminen
21.8. Kännikapinan tempaus Helsingin Taiteiden Yössä
21.8. Järjestöseminaari – Voimaa julkisen sektorin ja järjestöjen yhteistyöhön Sosiaali- ja terveysalalla
Helsingissä
24.8. Etelä-Savon Raittiuspyhä, Pertunmaa
26.8. Järjestöjohdon syysfoorumi
Syyskuu
2.9. OK-opintokeskuksen hallituksen seminaari
2.9. RY hallitus
3.9. Joutsenon opiston hallituksen työvaliokunta, Joutseno
3.9. Tapaaminen kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluodon (vihr) kanssa
3.9. Lasten Terveysfoorumin valmistelutyöryhmä
4.9. ApuOmena ry:n järjestöseminaari Lohjalla
5.9. Innopaja LSKL
9.9. ånni-hankkeen arviointityöryhmä
10.9. EPT-verkosto
13.9. RY liittovaltuusto ja strategiailtapäivä
18.9. Tapaaminen kansanedustaja Pauli Kiurun (ps) kanssa
19.9. Joutsenon opiston johtokunta ja työvaliokunta
20.9. Säde I:n 130-vuotisjuhla
23.9. OK-opintokeskuksen hallitus
24.9. Tapaaminen kansanedustaja Sanna Lauslahden (kok) kanssa
24.9. Tapaaminen kansanedustaja Sari Palmin (KD) kanssa kanssa
25.9. Shackles of Liberty? - Free Trade Agreements and the Future of Work -seminaari
30.9. Tapaaminen kansanedustaja Kimmo Tiilikaisen (kesk) kanssa

Lokakuu
3.10. OK-opintokeskus – Järjestöjen ja yritysten yhteistyö
6.10. ånni-hankkeen ohjaustyöryhmä
7.10. Tapaaminen kansanedustaja Katja Taimela (SD) kanssa
7.10. Päihteetön Pelikenttä -seminaarin valmistelutyöryhmä
8.10. Tapaaminen kansanedusta Leena Rauhalan (KD) kanssa
8.10. Shackles of Liberty? - Free Trade Agreements and health seminaari
8.10. MS SOSTE -risteilyn avajaisseminaari
10.10. Kansanedustaja Jari Lepän (kesk) tapaaminen Etelä-Savon Raittiuspiirin edustajien kanssa
11.–12.10. Nordan seminaari, EPT verkoston esittelypiste EU:n vapaakauppasopimuksista
11.10. RY hallitus
16.10. Päihteetön Pelikenttä -seminaari
18.–19.10. Kamavapaat
22.10. Päihteet, tapaturmat ja arjen turvallisuus -seminaari
22.10. EPT-verkosto
24.10. Joutsenon opiston hallituksen työvaliokunta ja strategiatyöryhmä, Joutseno
26.10. Porvoon Raittiusseuran 130-vuotisjuhla
28.10. OK-opintokeskuksen hallitus
27.10. Stadin opiston terveyspäivä
Marraskuu
3.–6.11. ånni-hankkeen tutustumismatka Saksaan, Leipzig ja Berliini

5.11. ARTSI-projektin työryhmä
6.11. SOSTE Hyvinvointitalousfoorumi
7.11. Kaamospuhallus, Lappeenranta
11.11. Alkoholiohjelman kumppanuussopimuksen keskustelutilaisuus
12.11. Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuusseminaari
13.11. Edustajakokouksen järjestelytoimikunta, Huittinen
14.11. Lasten terveysfoorumi – Lasten terveyskäräjät
14.11. Joutsenon opiston hallituksen työvaliokunta ja strategia työskentely, Joutseno
14.11. TTIP-ryhmän vaalivaikuttamisen kokous
14.11. Kansanedustajan, suuren valiokunnan puheenjohtajan Riitta Myllerin tapaaminen
14.11. Kansanedustajaehdokas Riku Aholan tapaaminen
17.11. Haastattelu Pelastusarmeijan Sotahuuto lehteen
17.–18.11. RAY:n ja Emma & Elias -ohjelman arviointipäivät
25.11. Salon Raittiusyhdistyksen teemailtapäivä
25.11. Stadin ammattiopiston terveyspäivä
27.11. Suomen sosiaali ja terveys SOSTE ry:n järjestöpäällikköverkosto
28.11. Opintotoiminnan Keskusliiton syyskokous
Joulukuu
1.12. EPT-verkosto
3.12. ARTSI-projektin työryhmä
4.12. Joutsenon opiston hallituksen työvaliokunta, hallitus ja joulupäivällinen, Joutseno
8.12. OK-opintokeskuksen hallitus
9.12. Seurantaloasiain neuvottelukunta
9.12. Suomen YK-liiton syyskokous
10.12. Pakkaa 10 vuotta – Pakka-hankkeen juhlaseminaari
11.12. THL:n Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivä
12.12. RY strategiatyöryhmä, jouluateria ja hallituksen kokous
16.12. ånni-hankkeen ohjaustyöryhmäpäivä
17.12. Liikenneraittiuskampanjan suunnittelutapaaminen

4.5. Medianäkyvyys
Media:
4.4. Anki Sirolan kommentti MTV3 uutisissa baarien aukioloajoista
7.5. Marko Kailasmaan haastattelu Etelä-Saimaa-lehteen Selvin päin kesään -kampanjasta
11.6. Alkoholi monopolin purkaminen lisäisi alkoholin kulutusta ja –haittoja. Mielipidekirjoitus Helsingin
sanomat. Anki Sirola
12.6. KD-lehti. Selittelemättä selvänä. Haastattelussa Anki Sirola.
19.6. A-studion tekemä selvitys paljastaa kuluneen kevään 40 suurinta ja kiinnostavinta lobbaajaa, yksi
listatuista Kännikapina
4.9. Yle Puhe: Politiikkaradio haastateltavina kansanedustaja Jaana Pelkonen (kok) ja hankevastaava Anki Sirola.
29.9. HS Mielipide ”Suomen pitää havahtua kauppasopimuksiin” Anki Sirola
11.12. Marko Kailasmaan haastattelu Radio Iskelmällä / Radio Cityllä Anna lapselle raitis joulu kampanjasta

Tiedotteet:

22.5. Nuorten päihteettömyyteen kannustava Selvin päin kesään -kampanja järjestetään 12. kerran
14.10. Mediakutsu: Päihteetöntä urheilukulttuuria rakentamassa -seminaari 16.10.2014
3.11. Vuoden raittiusteko 2014 -tunnustus Merja Mäkisalo-Ropposelle ja Matti Revolle
20.11. Lapsen oikeuksien päivä ja Anna lapselle raitis joulu -kampanja
21.11. Lapset haluavat keskustella päihteistä – ånni-hankkeen tiedote
8.12. Anna lapselle raitis joulu -kampanjan mediatiedote + Aikuisten raitis joulu turvaa lapsen juhlan mielipidekirjoitus 18.12. → Aamulehti 20.12., Turun Sanomat 21.12., Kouvolan Sanomat 23.12.

V KÄNNIKAPINAN VUOSI 2014
5.1. Kännikapinalle julkista tunnustamista vaikuttamistyöstä
Vuosi 2014 tarjosi hienon mahdollisuuden vaikuttamistyölle. Vuoden aikana oli tarkoitus
toteuttaa pitkään suunniteltu ja erittäin tervetullut alkoholilain kokonaisuudistus.
Alkoholinkulutusta ja -haitat ovat hienoisesta laskusuunnasta huolimatta edelleen
korkealla tasolla. Tutkitusti tehokkaiden toimien avulla tilannetta olisi voitu kääntää
ihmisten ja talouden hyvinvoinnin kannalta myönteiseen suuntaan. Alexander Stubbin
johtamissa minihallitusneuvotteluissa kuitenkin peruttiin alkoholilain uudistaminen tällä
hallituskaudella.
Keräsimme erilaisissa tapahtumissa ihmisiltä viestejä kansanedustajille, joissa
kannustettiin alkoholihaittoja vähentämällä säästämään rahaa muuhun tarpeelliseen.
Tapasimme
yhteistyökumppaneidemme
kanssa
eri
puolueiden
kansanedustajaehdokkaita ja keskustelimme alkoholitilanteesta ja tarpeellisista
toimenpiteistä.
Vuonna
2014
aloitimme
myös
keskustelun
EU:n
suunnittelemista
vapaakauppasopimuksista. Suunnitellussa muodossaan nämä vaikuttaisivat Suomen
sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen sekä mahdollisuuksiin tehdä
päihdepolitiikkaa kansanterveyden ehdoilla.

5.2. Valistustoimintaa
Osallistuimme vuonna 2014 monipuolisesti erilaisiin yleisötapahtumiin. Jaoimme
tutkittua tietoa alkoholista ja alkoholipolitiikasta. Pidimme nuortentapahtumissa myös
suosittua Limsaklinikkaa, jossa sai ”tuunata” oman hedelmäisen juoman.
Alkoholimainontakeskustelun ja ns #viski-somesodan aikana pidimme #viskiklinikkaa,
jossa tarjosimme tietoa ja tukea alkoholimainontarajoitusten aiheuttamiin epäselvyyksiin.

5.3. FriFredag-biletoiminta
Jatkoimme päihteettömien ”bileiden” järjestämistä. Vuonna 2014 niitä oli 4 kertaa.
Klubeilla tarjottiin alkoholittomien juomisen lisäksi livemusiikkia ja esityksiä. Vierailijoita
klubi-illoissa oli yhteensä noin 80.

5.4. Kännikapinan lehdistötiedotteet vuonna 2014

Kännikapinan #viskiklinikka
Viro ei uhkaa alkoholiveron kannattavuutta
Alkon annettava jatkossakin tehdä mahdottomasta
mahdollista

30.10.2014 13:11
29.9.2014 12:09
5.6.2014 13:37

Kutsu: Tule kuulemaan lobbaustoiminnan vaikutuksesta EU:n
demokratiaan maanantaina 28.4.2014 klo. 11-13
24.4.2014 15:32
Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa
Ehdotetut alkoholin tuontikiintiöt kannatettavia!
Terveisiä Espoon nuorilta!

11.4.2014 11:53
4.4.2014 11:19

5.5. Kännikapinaa mediassa
4.4. Anki Sirolan kommentti MTV3 uutisissa baarien aukioloajoista
11.6. Alkoholi monopolin purkaminen lisäisi alkoholin kulutusta ja -haittoja.
Mielipidekirjoitus Helsingin sanomat. Anki Sirola
12.6. KD-lehti. Selittelemättä selvänä. Haastattelussa Anki Sirola.
19.6. A-studion tekemä selvitys paljastaa kuluneen kevään 40 suurinta ja kiinnostavinta
lobbaajaa, yksi listatuista Kännikapina.
http://yle.fi/uutiset/katso_tasta_kuka_lobbasi_ja_keta_eduskunnassa/7305335#!
4.9. Yle Puhe: Politiikkaradio haastateltavina kansanedustaja Jaana Pelkonen (kok) ja
hankevastaava Anki Sirola.
29.9. HS Mielipide ”Suomen pitää havahtua kauppasopimuksiin” Anki Sirola

5.6. Kännikapinan somesaavutukset
Twitter
Twitter on yhteisö- ja mikroblogipalvelu, jonka käyttäjät pystyvät lähettämään ja
lukemaan toistensa päivityksiä internetissä. Tekstipohjaiset viestit eli tviitit
(twiitit, englanniksi tweet), voivat sisältää korkeintaan 140 merkkiä. (Lähde Wikipedia)

Slideshare
SlideShare on Internetissä toimiva esitystenjakopalvelu. Käyttäjät voivat ladata
sinne PowerPoint, PDF-, Keynote- ja OpenOffice-esityksiään. Sitä voi
verrata YouTubeen, mutta siinä missä toisessa on videoita, toisessa on kalvoesityksiä.
(Lähde: Wikipedia)

Facebook

VI HALLINTO, TIEDOTUS JA TALOUS
Raittiuden Ystävät ry:n hallinto on kolmiportainen. Kansalaisjärjestön ylin päättävä elin
on varsinainen edustajakokous, joka kokoontuu touko–syyskuussa joka toinen vuosi.
Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävät edustajakokousten väliaikoina sen varsinaisessa
edustajakokouksessa valitut valtuutetut eli liittovaltuusto, jossa jäsenliitoilla on
edustajansa. Yhdistyksen hallitus johtaa sääntöjen sekä edustajakokouksen ja
liittovaltuuston päätösten mukaisesti järjestön toimintaa ja hoitaa sen taloutta.

6.1. Edustajakokous
Seuraava varsinainen edustajakokous järjestetään kesällä 2015 Huittisissa.

6.2. Liittovaltuusto ja hallitus
Liittovaltuusto
Liittovaltuuston kevätkokous järjestettiin 22.3. Raittiuden Ystävien toimistolla Helsingissä
ja syyskokous järjestettiin 14.9. Hyvinkään raittiustalolla.
Liittovaltuuston syyskokouksessa valittiin hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle
vuosiksi 2015 ja 2016 Ensio Koitto, Matti Sallinen ja Pentti Seppälä.
Raittiuden Ystävien säätiön hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle vuosiksi 2015 2017 valittiin Tiina Kivelä-Mantere, Eila Kotola, Teuvo Munkki, Matti Sallinen, Sari UusiKokko ja Martti Vastamäki.
Vaalitoimikunnan henkilömääräksi vuodeksi 2015 valittiin puheenjohtaja ja 3 jäsentä.
Puheenjohtajaksi valittiin toiminnanjohtaja Marko Kailasmaa ja jäseniksi valittiin Ensio
Koitto, Eila Kotola ja Matti Sallinen.
Raittiuden Ystävien Kansanopiston Kannatusyhdistyksen hallitukseen/johtokuntaan
vuosiksi 2015 ja 2016 erovuoroisten tilalle valittiin varsinaisiksi jäseniksi Eila Kotola ja
Arto Tuomainen.
Vuodeksi 2015 valittiin tilintarkastajaksi Jarmo Niemelä HTM ja varatilintarkastajaksi
Timo Packalén HTM.

Liittovaltuuston jäsenet vuonna 2014:
Puheenjohtaja Teuvo Munkki, Säkylä (2014–2015)
Varapuheenjohtaja Arto Tuomainen, Joensuu (2014–2015)
Varsinaiset jäsenet:
Terttu Hujanen, Salo (2012–2015)
Eila Iivari, Hollola (2014–2017)
Matti Järviharju, Ilmajoki (2014–2017)
Leena Karppinen, Kuopio (2012–2015)
Ensio Koitto, Hämeenlinna (2012–2015)
Jaana Lähteenmaa, Helsinki (2014–2017)
Unto Marttinen, Mikkeli (2012–2015)
Pirjo Rehula, Pori (2012–2015)
Harri Saine, Pori (2014–2017)
Matti Sallinen, Helsinki (2014–2017)
Pentti Seppälä, Kemi (2012–2015)
Pirjo Vainio, Turku (2014–2017)
Varajäsenet:
Saimi Kivilahti (2012–2015), Aarne Helminen (2014–2017), Marja Kaski (2014–2017),
Eila Kotola (2014–2017), Markku Kurkinen (2012–2015), Pentti Tenojoki (2012–2015) ja
Heidi Vastamäki (2014–2017).
Liittovaltuuston liittojäsenet vuonna 2014:
Rauno Hirvimäki (Raittiuden Ystävien Urheiluliitto) varajäsen: Erkki Halkivaha
Leena Rauhala (Kristillinen Terveys- ja Raittiusjärjestö) varajäsen: Valto A. Meriläinen
Sirkka Örnmark (Sininuorisoliitto) varajäsen: Heidi Koivisto

Hallitus
Vuonna 2014 hallitus kokoontui 9 kertaa.
Hallituksen jäsenet
Puheenjohtaja: Martti Vastamäki, Kaarina
Varapuheenjohtaja: Eila Iivari, Hollola
Ensio Koitto, Hämeenlinna
Pekka Ratola, Pori
Matti Sallinen, Helsinki
Pentti Seppälä, Kemi
Pirjo Vainio, Masku
Joni Villanen, Porvoo

läsnä kokouksissa
9/9
9/9
8/9
9/9
7/9
9/9
4/9
8/9

6.3. Toimisto ja henkilökunta
Raittiuden Ystävät ry:n toimiston henkilökunta on huolehtinut hallinto-, tiedotus- ja
markkinointipalveluista itse ja tilaamalla niitä ulkopuolelta. Kokoustilassa on pidetty
erilaisia ryhmäkokoontumisia ja huoneistoa on myös vuokrattu jäsen- ja
ystävyysjärjestöjen sekä muiden yhteisöjen tilaisuuksiin.

Toiminnanjohtaja Marko Kailasmaa
Järjestö- ja talouspäällikkö Kirsi Poikonen
Hankevastaava Anki Sirola
Toimistosihteeri Raili Schuvalow
Henkilökunnan opiskelua työn ohella vuonna 2014:
Marko Kailasmaa suoritti johtamis- ja esimiestyön JET-ammattitutkinnon Omnia
ammattikorkeakoulun aikuisopistossa.

6.4. raitis.fi-lehti
Raittiuden Ystävien ja sen jäsenliittojen tiedotuslehti ilmestyi vuoden 2014 aikana neljä
kertaa. Osa lehden artikkeleista on luettavissa RY:n verkkosivuilta. Lehden
päätoimittajana toimi Marko Kailasmaa ja keskeisenä avustajana oli Raili Schuvalow.
Toimitussihteerinä ja taittajana toimi Janne Valkeapää. Painatuksesta ja postituksesta
vastasi Rannikon Laatupaino Oy Vihannissa.

6.5. Yhdistyksen Internet-kotisivut
Yhdistyksen Internet-kotisivujen webmasterina on jatkanut Sami Waulu. Osa vuoden
aikana tehdyistä päivityksistä on hoidettu toimiston henkilökunnan toimesta.
Internet-sivuilla kävi vuoden 2014 aikana lähes 280 000 käyntiä. Käyntimäärä väheni
edellisvuosiin verrattuna n. 8%. Sivuilla on keskimäärin 23 300 käyntiä kuukaudessa.
Kokonaismäärästä n. 80% vierailee raitis.fi sivuilla ja raittiudenystavat.fi sivuilla n. 18%.
Lähes 90% kävijöistä on uusia ja satunnaisia kävijöitä, jotka eivät yleensä palaa sivuille.
10% kävijöistä on kohtuullisen säännöllisesti sivuja käyttäviä. Mobiilikäyttäjien määrä oli
vuonna 2014 n. 42 % kävijöistä.

6.6. Kirjasto
Raittiuskeskuskirjasto koostuu noin 7000 nimikkeen kirjakokoelmasta sekä kymmenien
lehtien vuosikerroista 1800-luvulta alkaen. Kirjaston palveluja käyttävät eniten terveys- ja
sosiaalialan sekä yhteiskuntatieteiden opiskelijat ja tutkijat. Opiskelijoille ja tutkijoille on
annettu henkilökohtaista opastusta ja neuvontaa sekä kerrottu muiden tahojen
ylläpitämistä saman alan kokoelmista. Kaukolainapyyntöjä ja kopiointipyyntöjä yksityisille
henkilöille on tullut muutamia. Paikallisyhdistykset ovat kysyneet jonkin verran omaan
historiaansa liittyviä tietoja. Lisäksi medioiden ja kirjakustantamoiden toimittajille on
kirjaston kokoelmista etsitty heidän toivomiaan tietoja ja kuvia. Kirjaston Internetissä
oleva tietokanta sijaitsee osoitteessa www.raitis.fi/kirjasto/index.html.

6.7. Joutsenon Opisto
Raittiuden Ystävien kansanopiston Kannatusyhdistys ry toimii Joutsenon Opiston
ylläpitäjänä. Kannatusyhdistyksen valitsemina Raittiuden Ystävien edustajina
Kannatusyhdistyksen hallituksessa (= opiston johtokunnassa) vuonna 2014 olivat Eila

Kotola, Kirsi Poikonen ja Arto Tuomainen sekä Marko Kailasmaa (varajäsen). Kirsi
Poikonen toimi myös hallituksen työvaliokunnan jäsenenä.
Joutsenon Opisto tarjoaa pääsääntöisesti vapaan sivistystyön koulutusta. Ylläpitoluvan
mukaisesti opiston koulutustehtävänä on kieliin ja kulttuuriin sekä taide-aineisiin
painottuvan koulutuksen järjestäminen. Opistossa on tarjolla monipuolisesti Jyväskylän
ja Itä-Suomen Avoimen yliopiston perusopintoja. Myös maahanmuuttajakoulutus kuuluu
opiston koulutustehtävään. Joutsenon Opisto järjestää suomen kielen koulutusta
Joutsenon Vastaanottokeskuksen turvapaikanhakijoille. Opistolla on myös
perusopetuksen ja perusopetuksen lisäopetuksen järjestämislupa. Joutsenon Opisto on
opiskelijaviikkomääriltään Suomen suurimpia kansanopistoja.
Linjajako syksyllä 2014 oli pääpiirteissään sama kuin edellisinä vuosina. Eri puolilta
Suomea olevat opiskelijat jakaantuivat eri linjoille syyslukukauden alussa seuraavasti:
Vapaa sivistystyö:
Englannin kielen ja kulttuurin linja
18
Japanin kielen ja kulttuurin linja
23
Kuvataiteen linja
7
Käyttäytymis- ja terveystieteiden linja
7
Maahanmuuttajalinja
22
Opeksi-linja
14
Suomen kielen, viestinnän ja kirjallisuuden linja 9
Perusopetus:
Lisäopetuslinja

7

Opiskelijoita yhteensä

107

Turvapaikanhakijoiden koulutukseen yhteistyössä Joutsenon Vastaanottokeskuksen
kanssa osallistui yhteensä 1010 brutto-opiskelijaa vuoden 2014 aikana.
Kurssitoiminta
Joutsenon Taidekesän kursseja oli yhteensä 25, opiskelijoita yhteensä 335.
Muita kursseja oli 5, opiskelijoita yhteensä 156.
Henkilöstö
Opetushenkilöstö
Kiinteistö- ja huoltohenkilöstö
Keittiöhenkilöstö
Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö
Yhteensä

5
3
5
4
17

Vuoden 2014 syksyllä saatiin opiston Asuntola-rakennuksen vuonna 2011 aloitettu
remontti valmiiksi. Remontin yhteydessä muutettiin entinen varastotila kuntosaliksi
opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön.

6.8. Talous
Raittiuden Ystävät ry:n toimintaan saatiin Raha-automaattiyhdistykseltä yleisavustus
296.000 euroa. Raittiuden Ystävien säätiön avustus oli 55.000 euroa. Kännikapinan
toimintaan saatiin avustusta Helsingin kaupungilta 13.500 euroa. Tuloja saatiin myös

aineistojen myynnistä ja yhteistyösopimuksista. Seitsemän toimistohuonetta oli
vuokrattuna yhteistyötahojen ja alivuokralaisten käyttöön. Vuoden 2014 tilinpäätös oli
41 855,70 euroa ylijäämäinen. Positiivisen tuloksen merkittävin tekijä oli budjetoitua
pienemmät henkilöstökulut.
Yksi raittiusseurantalo sai korjausavustusta Suomen Kotiseutuliitolta.

6.9. Raittiuspiirit ja paikallisyhdistykset
Ry = raittiusyhdistys

Rs = raittiusseura

ETELÄ-SAIMAAN RAITTIUSPIIRI

POHJANMAAN RAITTIUSPIIRI

Lemin Ry, Ry Raivaaja IV,
Ry Tähkä II, Ry Vipinä, Ry Yritys II

Hirvijärven Rs Säde XIV, Laihian Rs,
Ry Kevään Toivo, Ry Kipinä XXII,
Ry Korven Vesa, Ry Ponnistus II,
Töysän Ry, Vaasan Rs, Jurvan
Raittiuskeskus

ETELÄ-SAVON RAITTIUSPIIRI
Nääringin Rs, Ry Kuokka I, Ry Uusi Yritys,
Virike Savonlinna Ry

POHJOIS-KARJALAN RAITTIUSPIIRI
Joensuun Ry, Tokrajärven Ry, Kiteen
Raittiuskeskus

HÄMEEN RAITTIUSPIIRI
Hämeenlinnan Rs,
Kylmäkosken Ry, Pirkkalan Tuikut,
Ry Kaiku, Ry Sarastus III, Ry Taisto VIII,
Suoniemen Rs

POHJOIS-SAVON RAITTIUSPIIRI
Iisalmen Rs Sarastus, Kuopion Rs,
Pakarilan Ry, Ry Karsija I,
Ry Kipinä XIV, Ry Toivo XXI,
Räsälän Ry, Vieremän Rs

KAINUUN RAITTIUSPIIRI
Säräisniemen – Vaalan Rs

PÄIJÄT-HÄMEEN RAITTIUSPIIRI
Heinolan Ry, Ry Säde I,
Sysmän Ry, Toivonaika I

KESKI-SUOMEN RAITTIUSPIIRI
Angesselän Ry, Kelloperän Ry, Ry Heräte,
Ry Toivon Kipinä III, Ry Valon Pilke,
Tikkakosken Rs

SATAKUNNAN RAITTIUSPIIRI
Harjavallan Ry, Länsi-Porin kristillinen
Raittiuskilta, Pomarkun Ry, Raittiusliitto
Alpha, Ry Irja, Ry Kipenä, Porin Raittiuskeskus

KYMEN – LOUNAIS-KARJALAN RP
Haminan Ry, Katrilli-Klubi, Reitkallin Ry
Ry Vehka

UUDENMAAN RAITTIUSPIIRI
Helsingin Rs, Ikkalan Ry, Porvoon Rs,
Pusulan Ry, Ry Katajaiset, Ry Nuotta III,
Ry Raivaajat, Ry Riento VIII, Ry Toivo XIV,
Savijoen Rs Pilke IV, Helsingin Raittiuskeskus

LAPIN LÄÄNIN RAITTIUSPIIRI
Rs Toivo III, Ry Turva

VARSINAIS-SUOMEN RAITTIUSPIIRI
Kuusiston Rs Keko, Mynämäen Ry,
Mynämäen Tarvaisten Ry, Nousiaisten Ry, Rs
Kasvi I, Ry Sarastus II, Ry Taimi II, Ry Toivo II,
Ry Vesa XI, Salon Ry

OULUN RAITTIUSPIIRI
Kerälän Rs, Ry Korvenraivaaja I,
Ry Onnela, Ry Uusi Pyrintö, Ry Valonalku II

6.10. KANNATUSJÄSENET JA JÄSENYHTEISÖT
Yritys- ja yhteisöjäsenet: 0
Yksityiset henkilöt: 11
RAITTIUDEN YSTÄVIEN VALTAKUNNALLISET JÄSENYHDISTYKSET
Juvente Finland
Kristillinen Terveys- ja Raittiusjärjestö
Raittiuden Ystävien Urheiluliitto
Sinuli ry:
Stadin Sinuli ry, Seinäjoen Sinuli ry
Sininuorisoliiton piirijärjestöt:
Keski-Suomen Sininuorisopiiri, Satakunnan Sininuorisopiiri, Sininuorisoliiton Pohjanmaan piiri
Valtakunnallinen Raittiusseura

RAITTIUDEN YSTÄVIEN JÄSENYYSJÄRJESTÖT
Allianssi
Irti Huumeista
Kansainvälinen IOGT (liitännäisjäsen)
Kansainvälinen Terveyskasvatusliitto
Maito ja Terveys
NGR Nordiska Godtemplarrådet
Opintotoiminnan Keskusliitto
Pohjola-Norden
SOSTE Suomen Sosiaali ja terveys
Suomen Harrastajateatteriliitto
Suomen Hostellijärjestö
Suomen Kotiseutuliitto
Suomen Pakolaisapu
Suomen YK-liitto
Vapaan Alkoholistihuollon Kannatusyhdistys
Väestöliitto

