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I YLEISTÄ
1.1. Vuoden teema: Raittius ja terveellinen elämä kuuluvat kaikille
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 2015
1.2.1. Raittiiden osuus ja alkoholijuomien kulutus Suomessa
Raittiiden kansalaisten osuus vähentyi Suomessa vuodesta 1982 vuosituhannen
vaihteeseen ja on sen jälkeen pysynyt samalla tasolla. Vuonna 2014 15–64-vuotiaista
naisista 14 prosenttia ja miehistä 13 prosenttia ilmoitti, ettei ollut käyttänyt alkoholia
viimeksi kuluneen vuoden aikana. Vuonna 1982 vastaavat osuudet olivat 31 prosenttia
naisista ja 15 prosenttia miehistä.1
Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys -tutkimuksen (AVTK)
mukaan työikäisen väestön alkoholin käyttö on lisääntynyt pitkällä aikavälillä, kun taas
muissa elintavoissa, esimerkiksi tupakoinnissa ja ravintotottumuksissa, on tapahtunut
myönteistä kehitystä. Nuorten kohdalla kehityssuunta on kuitenkin positiivinen myös
päihteiden osalta, sillä 14–20-vuotiaille tehtävän Kouluterveyskyselyn mukaan nuorten
alkoholin käyttö ja humalajuominen ovat vähentyneet vuosittain 2000-luvulla. Kehityksen
myötä raittiiden nuorten osuus on kasvanut viime vuosina kaikilla kouluasteilla. 2
Päihdetilastollisen vuosikirjan 2015 mukaan alkoholijuomien kokonaiskulutus oli vuonna
2014 maassamme 50,9 miljoonaa litraa sataprosenttisena alkoholina eli 11,2 litraa
henkilöltä 15 vuotta täyttäneitä kohti. Vuoteen 2013 verrattuna alkoholin kokonaiskulutus
väheni noin kolme prosenttia vuonna 2014 ja laskeva kehitys on jatkunut vuodesta 2008
alkaen.3 Vertailuna todetaan, että alkoholia käytettiin Suomessa vuonna 1969 3,8 litraa
per henkilö koko väestöä kohden. RY korostaa, että alaikäisten alkoholin käyttö on
laitonta.
Tähän tilastoon vaikuttaa kuitenkin tammikuussa 2014 toteutettu alkoholiveronkorotus,
jonka vuoksi päivittäistavarakaupan vähittäismyymälöihin ja anniskeluravintoloihin
hankittiin alkoholia runsaasti vuoden 2013 lopulla. Päivittäistavarakaupan ja
ravintoloiden osalta alkoholijuomat kirjataan kulutetuksi silloin, kun ne siirtyvät
tavarantoimittajalta päivittäistavarakauppaan tai ravintolaan. Alkon myynti taas kirjataan
kulutetuksi, kun asiakas ostaa alkoholijuoman Alkosta. Tilastointitavasta johtuu, että
tilastojen ilmoittama vuoden 2013 kulutusluku on korkeampi kuin vuoden 2013 todellinen
kulutus ja vuoden 2014 kulutusluku pienempi kuin vuoden 2014 todellinen kulutus.4
Alkoholijuomien tilastoitu kulutus
1
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Vuonna 2014 alkoholijuomien tilastoidun kulutuksen määrä oli 40,1 miljoonaa litraa
sataprosenttista alkoholia, mikä on 8,8 litraa 15 vuotta täyttänyttä kohti. Tilastoitu kulutus
väheni Vuonna 2014 3,1 prosenttia edellisestä vuodesta, mutta edellä mainituista
varastoinnista ja tilastointitavasta johtuen kulutuksen todellinen aleneminen oli kuitenkin
tätä pienempi. Sataprosenttiseksi alkoholiksi muunnetusta kulutuksesta siiderien ja
väkevien viinien tilastoitu kulutus väheni eniten ja oluiden ja mietojen viinien vähiten
vuoteen 2013 verrattuna.5
Vähittäiskulutuksen osuus tilastoidusta kulutuksesta oli 86,7 prosenttia. Se lisääntyi
hieman vuonna 2014. Vähittäismyymälöiden (Alkon myymälöiden, elintarvikeliikkeiden,
kioskien ja huoltoasemien) kautta myytiin 35,6 miljoonaa litraa alkoholijuomia
sataprosenttisena alkoholina. Se oli 7,6 litraa 15 vuotta täyttänyttä kohti.6
Alkoholijuomien myynti väheni vuonna 2014 kaikissa maakunnissa edelliseen vuoteen
verrattuna. Eniten myynti laski Etelä-Karjalassa (-5,8 %), Uudellamaalla (-4,4 %) ja
Päijät-Hämeessä (-4,0 %). Myynti laski vähiten Keski-Pohjan-maalla (-1,0 %) ja
Satakunnassa (-2,3 %), joissa myynti on muutenkin vähäisempää kuin edellä
mainituissa. Lapissa myytiin eniten alkoholia sataprosenttisena alkoholina vuonna 2014
maakuntien keskinäisessä vertailussa. Määrä vastaa 12,2 litraa 15 vuotta täyttänyttä
kohti. Vähiten alkoholia myytiin Ahvenanmaalla ja Pohjanmaalla, 6,6 litraa. Maakuntien
välinen keskiarvo oli 8,8 litraa. Lapin selkeästi suurempaa alkoholin myyntimäärää
selittävät osittain mm. matkailijoiden hankinnat ja alkoholijuomien rajakauppa.7
Tilastoitu anniskelukulutus väheni Suomessa 4,7 prosenttia vuonna 2014 vuoteen 2013
verrattuna. Alkoholijuomia kulutettiin anniskeluravintoloissa 5,4 miljoonaa litraa
sataprosenttisena alkoholina vuonna 2014, mikä on 1,2 litraa 15 vuotta täyttäneitä kohti.
Anniskelukulutus on vähentynyt viimeisen kahden vuosikymmenen aikana noin
kolmanneksen ja sen osuus alkoholin tilastoidusta kulutuksesta on pudonnut
neljänneksestä 13,2 prosenttiin.8
Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus
Vuoden 2014 tilastoimattoman alkoholin kulutuksen suuruudeksi arvioidaan 2,4 litraa
sataprosenttisena alkoholina 15 vuotta täyttäneitä kohti. Määrä on lähellä vuosien 2000
(2,1 litraa) ja 2005 (2,7 litraa) tasoa. Tilastoimattoman alkoholin kulutuksen osuus
alkoholijuomien kokonaiskulutuksesta oli vuonna 2014 edellisvuoden tasolla eli noin 21
prosenttia.
Matkustajatuonti oli vuonna 2014 noin 8,4 miljoonaa litraa sataprosenttista alkoholia, kun
se edellisvuonna oli ollut noin 8,9 miljoonaa litraa. Alkoholijuomien tilastoimattomasta
kulutuksesta noin 78 prosenttia selittyi matkustajatuonnilla. Ulkomailla kulutetun
alkoholin osuus oli noin 16 prosenttia. Laillisen kotivalmistuksen sekä laittomasti
valmistetun ja salakuljetetun alkoholin osuus oli yhteenlaskettuna noin kuusi prosenttia
tilastoimattomasta alkoholinkulutuksesta. Alkoholin salakuljetus ja laiton valmistus ovat
vähentyneet runsaan kymmenen vuoden aikana, kun taas suomalaisten ulkomailla
kuluttaman alkoholin määrän on arvioitu pysyneen ennallaan.9
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1.2.2. Alkoholijuomien kulutus Pohjoismaissa ja muualla maailmassa
Alkoholin tilastoitu kulutus on pysynyt samana tai vähentynyt viimeisen 40 vuoden
aikana suurimmassa osassa Eurooppaa, kun taas Pohjoismaista Islannissa, Norjassa ja
Suomessa alkoholijuomien kulutus on vastaavana aikana kasvanut. Kulutuksen kasvun
myötä Suomi on muuttunut 1960-luvun alun Pohjoismaiden vähäisimmän kulutuksen
maasta maaksi, jossa alkoholijuomien kokonaiskulutus on Tanskan tasoa ja selvästi
suurempi kuin muissa Pohjoismaissa. Kaikissa Pohjoismaissa kulutetaan tällä hetkellä
väkeviä alkoholijuomia selvästi vähemmän kuin 1970-luvulla. Kuitenkin viinien ja oluen
kulutus on kasvanut kaikissa Pohjoismaissa viimeisen puolen vuosisadan aikana.10
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. Silti WHO:n arvion mukaan alkoholin kulutuksen koko maailman keskiarvo oli
noin 6,2 litraa sataprosenttista alkoholia kaikkia 15 vuotta täyttäneitä kohti vuonna 2010.
Tiedot alkoholin käytöstä maailmanlaajuisesti ovat selvästi heikompia kuin Euroopan ja
Pohjoismaiden tilastot. Erityisesti tämä pitää paikkansa tilastoimattoman kulutuksen
osalta. WHO:n arvion mukaan tilastoimattoman alkoholin osuus alkoholin
kokonaiskulutuksesta on maailmanlaajuisesti noin 25 prosenttia.11

1.2.3. Muiden päihteiden käyttö Suomessa
Suomalaisista 15–64-vuotiaista noin 16 prosenttia tupakoi päivittäin vuonna 2014.
Työikäisistä miehistä päivittäin tupakoi 17 prosenttia ja naisista 14 prosenttia. Viime
vuonna päivittäin tupakoi 11 prosenttia sekä 16-vuotiaista tytöistä että pojista.
Tupakoinnin arvioidaan aiheuttaneen vuonna 2012 yhteensä noin 1,5 miljardin euron
taloudelliset haittakustannukset yhteiskunnalle. Tullin valmisteverotilaston mukaan
vuonna 2014 Suomessa kulutettiin vähemmän verollisia tupakkatuotteita kuin edellisenä
vuonna. Sähkösavukkeiden käyttö on edelleen harvinaista. Vuonna 2014 alle prosentti
miehistä ja naisista käytti sähkösavukkeita päivittäin. Sähkösavukkeita käyttivät eniten
15–24-vuotiaat naiset, hekin pääosin satunnaisesti. 12
Vuoden 2014 väestötutkimuksen perusteella 20 prosenttia 15–69-vuotiaista
suomalaisista on käyttänyt ainakin kerran elämässään jotain laitonta huumetta.
Tutkimuksessa arvioitiin lähes 800 000 suomalaisen joskus kokeilleen huumeita.
Kannabis on käytetyin huume, ja sen käyttö on lisääntynyt vuodesta 2010. Kannabiksen
elinaikainen käyttö, samoin kuin viimeksi kuluneiden 12 kuukauden käyttökin, on
lisääntynyt vuosien 2007 ja 2011 välillä myös nuorilla, sekä pojilla että tytöillä. Muiden
huumeiden elinikäisprevalenssit ovat noin 2–3 prosenttia, nuorilla aikuisilla noin 6–7
prosenttia. Opioidien ja amfetamiinien ongelmakäyttöä arvioivan rekisteritutkimuksen
mukaan Suomessa oli 18 000–30 000 huumeiden ongelmakäyttäjää vuonna 2012.13
Terveys 2015 -kansanterveysohjelman raportti osoittaa, että 2000-luvulla suomalaisten
miesten tupakointi on vähentynyt ja naisten pysynyt matalalla tasolla. Sen sijaan
alkoholinkäyttö on lisääntynyt etenkin 65–74-vuotiailla, ja raittiiden eläkeikäisten osuus
on pienentynyt pitkällä aikavälillä. Raportti osoittaa myös, että runsas alkoholin käyttö
liittyy kaikkiaan väestömme tupaturmiin ja tapaturmaiseen kuolleisuuteen, ja että
sosiaaliryhmien välisten terveyserojen tärkeimmät syyt ovat elinoloissa ja elintavoissa,
kuten alkoholinkäytössä, tupakoinnissa, ravitsemuksessa ja liikunnassa.14
10
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1.2.4. Asenteet päihteitä kohtaan
Suomalaisen aikuisväestön asenteita huumausaineita ja päihteitä kohtaan on tutkittu
vuodesta 1996 lähtien. Vastauksissa korostuu kaksi suuntaa. Maamme asukkaiden
suhtautuminen humalajuomiseen ja tupakointiin on muuttunut kriittisempään suuntaan,
kun taas mielipiteet ns. lievempinä pidettyjä huumeita kuten esimerkiksi kannabista
kohtaan ovat lieventyneet kaikissa ikäryhmissä. Nuoret pitivät jopa ekstaasin ja
amfetamiinin kokeiluun liittyviä riskejä aiempaa pienempinä.15
Suomen ESPAD (the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) aineiston tulosten mukaan kaikkien päihdeaineiden (ml. alkoholi, tupakka ja huumeet)
käyttöön liittyvät riskikäsitykset ja käytön yleisyys korreloivat, eli mitä suurempina
käyttöön liittyviä riskejä pidetään, sitä vähäisempää käyttö on, ja päinvastoin. (Raitasalo
ym. 2012.)16

1.2.5. Alkoholin aiheuttamia päihdehaittoja
Alkoholin käyttöön liittyviä kuolemia oli vuonna 2013 Suomessa 2 561, joka oli 29
enemmän kuin edellisenä vuonna. Kyseisiin kuolemiin on laskettu alkoholisairauksiin ja
alkoholimyrkytyksiin kuolleiden lisäksi päihtyneenä tapaturmaan ja väkivaltaan kuolleet.
Alkoholimaksasairauksiin kuolleiden määrä nousi hieman, kun taas alkoholimyrkytyksiin
kuolleiden määrä väheni edelleen.17
Alkoholikuolleisuus on suurinta 55–64-vuotiailla miehillä. Kuolleista suurin osa oli
työikäisiä ja reilu neljännes (28 %) oli täyttänyt 65 vuotta. 65 vuotta täyttäneiden osuus
alkoholiperusteisesti kuolleista on ollut kasvussa viime vuosina, sillä vuonna 2008
ikääntyneiden osuus kaikista alkoholisairauksiin ja alkoholimyrkytyksiin kuolleista oli noin
17 prosenttia, kun vastaava osuus kuolleista oli jo noin 28 prosenttia vuonna 2013.
Vuonna 2013 päihtyneenä tapaturmaan (355) tai väkivaltaan (280) kuoli yhteensä 635
henkilöä, joka on 63 henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna.18
Poliisin tietoon tuli 17 608 rattijuopumusrikosta vuonna 2014. Rattijuopumusrikoksiin
syyllisiksi epäillyistä 75 prosenttia oli ollut alkoholin, 21 prosenttia muun päihteen kuin
alkoholin (huumaus- tai lääkeaine) ja 4 prosenttia oli ollut sekä alkoholin että muun
päihteen vaikutuksen alaisena. Vuonna 2003 rattijuopumussäännöksiä muutettiin siten,
että huumausaineille asetettiin ns. nollaraja.19
Rattijuopumusrikoksista törkeitä rattijuopumuksia (yli 1,2 promillea) oli 8 304 tapausta
(47%), joka oli kahdeksan prosenttia enemmän kuin vuonna 2013. Muiden
rattijuopumusten määrä (9 304 tapausta) vuonna 2014 kasvoi kolme prosenttia
edellisvuodesta. Huumetapausten määrä rattijuopumusrikoksista on kasvanut vuosina
2005–2014 yhteensä 79 prosenttia, kun rattijuopumukseen liittyvät alkoholitapaukset
ovat samaan aikaan vähentyneet 44 prosenttia. Vuonna 2014 rattijuopumusrikokseen
syylliseksi epäillyistä oli miehiä 88 prosenttia. 20
Vuonna 2014 tieliikenneonnettomuuksien alkoholitapauksissa kuoli 55 henkilöä ja
loukkaantui 640 henkilöä. Alkoholitapauksissa kuolleiden määrä väheni 11 henkilöllä ja
loukkaantuneiden
määrä
87
henkilöllä
vuoteen
2013
verrattuna.
Alkoholionnettomuuksien määrä väheni viisi prosenttia vuoteen 2013 verrattuna.21
15
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Vuonna 2014 poliisin tietoon tulleissa henkirikoksissa syylliseksi epäillyistä noin 40
prosenttia ja pahoinpitelyrikoksiin syylliseksi epäillyistä noin 50 prosenttia on ollut
alkoholin vaikutuksen alaisena. Törkeisiin pahoinpitelyihin syylliseksi epäillyistä vielä
suurempi osa (56 %) on ollut alkoholin vaikutuksen alaisena kuin pahoinpitelyistä (50 %)
tai lievistä pahoinpitelyistä (48 %) epäillyistä. Kaikista pahoinpitelyrikoksista arviolta noin
55 prosenttia tehtiin alkoholin ja kaksi prosenttia muun päihteen vaikutuksen alaisena
vuosina 2010–2014. Alkoholisidonnaisten rikosten osuus kaikista pahoinpitelyrikoksista
on laskenut tasaisesti 2000-luvun alkuvuosien jälkeen. Muutos johtuu etenkin selvänä
tehtyjen rikosten määrän nopeammasta kasvusta.22
Kaikkiaan alkoholi korreloi usein aggressiivisen ja väkivaltaisen käyttäytymisen kanssa.
Humalatila heikentää arvostelukykyä ja ongelmanratkaisutaitoja sekä lisää
impulsiivisuutta ja alentaa kynnystä sopimattomaan käyttäytymiseen. Alkoholi vaikuttaa
kuitenkin yksilöllisesti.23

1.2.6. Alkoholin käytön vaikutukset päihdehaittakustannuksina
Valtion alkoholista saamat verotulot arvonlisävero mukaan luettuna olivat noin 2,3
miljardia euroa eli 2,8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2013. Samana vuonna alkoholin
käytöstä aiheutui julkiselle sektorille noin yhden miljardin välittömät haittakustannukset,
joka oli 2,1 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2012. Alkoholin aiheuttamat välilliset
haittakustannukset
ovat
yhteensä
4–6
miljardia
euroa.
Julkisilla
alkoholihaittakustannuksilla tarkoitetaan suoraan alkoholin käytöstä aiheutuneita
kustannuksia ja ne muodostuivat pääosin terveydenhoidosta, sosiaalihuollon, eläkkeiden
ja sairauspäivärahojen sekä järjestyksen ja turvallisuuden ylläpidon kustannuksista.
Suurin osuus alkoholihaittakustannuksista (25 %) aiheutui alkoholin käyttöön liittyvistä
sosiaalihuollon kustannuksista, jotka olivat 223–270 miljoonaa euroa vuonna 2013.24
Vuonna 2014 terveydenhuollon vuodeosastoilla rekisteröitiin 21 842 hoitojaksoa, joissa
alkoholisairaus oli päädiagnoosina ja 32 871 hoitojaksoa, joissa alkoholisairaus oli päätai sivudiagnoosina. Hoitojaksot, joissa päädiagnoosina on alkoholipäihtymystila, ovat
lisääntyneet noin 12 prosenttia vuosina 2010–2014.25

1.2.7. Alkoholimainonta
Eduskunta hyväksyi joulukuussa 2013 alkoholimainontaa koskevan lakimuutoksen, joka
tuli voimaan kahdessa vaiheessa. Ensin keväällä 2014 tuli voimaan lievennys väkevien
alkoholijuomien mainontakieltoon ja toisessa vaiheessa vuosien 2014–2015 vaihteessa
tulivat voimaan uudet mietojen alkoholijuomien mainontarajoitukset, jotka koskivat
mainontaa yleisellä paikalla sekä kuluttajan tuottaman ja jakaman sisällön sekä pelien,
arpajaisten ja kilpailujen käyttämistä mainonnassa. Lisäksi televisiomainonnan kiellon
aikarajaa pidennettiin ja kielto ulotettiin koskemaan myös radiomainontaa samoin
aikarajoituksin (klo 22–07). Lakimuutoksen aiheuttama kiivas julkinen keskustelu
erityisesti sosiaalisessa mediassa teki alkoholimainonnasta poikkeuksellisen asian myös
ehkäisevässä päihdetyössä.26
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1.2.8. Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä
Joulukuun 1. päivänä 2015 astui voimaan laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä
(jatkossa EPT-laki, 523/2015). Lailla kumottiin raittiustyölaki vuodelta 1982. EPT-laissa
säädetään ehkäisevän päihdetyön sisällöksi ja tavoitteiksi päihteiden käytön ja
päihteiden käytöstä aiheutuvien terveydellisten, sosiaalisten ja yhteiskunnallisten
haittojen vähentäminen (2§, 2. mom.).27
Tärkein peruste raittiustyölain muuttamiseksi EPT-laiksi oli se, että ehkäisevän
päihdetyön tehtävät tulee olla johdonmukaisesti ja kattavasti määritelty ja osoitettu
asiasta vastaavalle nykyajan poikkihallinnolliselle kokoonpanolle. Lisäperusteena olivat
kunta- ja palvelurakenteiden sekä ns. sote-uudistusten aikaansaamat ja tulossa olevat
muutokset.28
EPT-lain ensimmäisessä pykälässä velvoitetaan julkisen vallan huolehtimaan alkoholin,
tupakan, huumausaineiden ja muiden päihtymiseen käytettävien aineiden sekä
rahapelaamisen aiheuttamien haittojen ehkäisystä yhteistyössä yleishyödyllisten
yhteisöjen kanssa. Tarkemmin kuntien velvollisuuksista ehkäisevän päihdetyön
organisoinnissa säädetään lain 5§:ssä ja 6§:ssä. 29
Tämä velvoittaa julkista valtaa ja yleishyödyllisiä yhteisöjä, kuten RY:tä, yhteistyöhön
edellä mainitun mukaisesti päihtymiseen käytettävien aineiden ja rahapelaamisen
aiheuttamien haittojen ehkäisyssä. Laki ja RY:n säännöt vastaavat toisiaan, koska RY:n
sääntöjen toisessa pykälässä määritellään, että RY tekee ja tukee ehkäisevää
päihdetyötä eri kansalaisryhmien parissa.30
Merkittävin yksittäinen uuden EPT-lain kohta on 3§ Ehkäisevässä päihdetyössä tulee
kiinnittää huomiota myös muille kuin päihteiden käyttäjille aiheutuviin haittoihin. Tämä
laissa ensimmäistä kertaa säädetty ulkopuolisille aiheutuvien haittojen huomioiminen ja
ehkäisy on merkittävä uudistus. Vaikka tämä toimintaperuste on tunnettu
raittiusliikkeessä sen perustamisesta lähtien ja liike on toiminut koko historiansa ajan
myös tämän puolesta, on asialle nyt saatu myös lakitasoinen kannustin ja valvonnan
mahdollisuus.31

1.2.9. Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kokosi EPT-lain (Laki ehkäisevän päihdetyön
järjestämisestä) tueksi ja käyttöohjeeksi Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelman
loppuvuodesta 2015. Sekä lain että toimintaohjelman tavoitteena on edistää terveyden
ja hyvinvoinnin tasa-arvoa, varmistaa ehkäisevän päihdetyön edellytykset koko maassa
sekä tukea erityisesti kuntien ja alueiden työn kehittämistä. Toimintaohjelma tukee myös
eriarvoisuuden ja tarttumattomien tautien ehkäisyä osana Yhteistyöllä terveyttä ja
hyvinvointia 2025 -toimenpidekokonaisuutta.32
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Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma sisältää kuusi painopistealuetta, jotka antavat
kuntajohdon, kuntien toimijoiden, järjestöjen ja elinkeinojen edustajien sekä alueellisten
ja kansallisten toimijoiden työhön vaikuttavuutta sekä kattavaa ja kustannustehokasta
otetta. Painopistealueiden toteuttamiseksi toimintaohjelma nostaa esille ehkäisevän
päihdetyön kehittämiskohteita ja tarjoaa haittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen soveltuvia
menetelmiä.33

1.2.10. Suomalaiset eivät halua väljempää alkoholipolitiikkaa
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Alkon TNS Gallupilla tammikuussa 2016
teettämän kyselyn mukaan enemmistö suomalaisista on tyytyväisiä maamme nykyiseen
alkoholipolitiikkaan tai valmiit kiristämään sitä. Vastaajista 87 prosenttia kannatti Alko
vähittäismyyntimonopolia oikeana ja ainoana kanavana väkevien alkoholijuomien
vähittäismyynnille. Viinien viemistä elintarvikeliikkeisiin kannattaa nyt hieman useampi
(47%) kuin vuonna 2015 (41%). Useiden vuosien jaksolla tarkasteltuna viinienkin
myynnin vapauttaminen on laskusuunnassa, koska vuosituhannen vaihteessa vielä
kaksi kolmasosaa väestöstä kannatti viinien viemistä ruokakauppoihin. Kyselyssä
haastateltiin 1007 satunnaisesti valittua 15–79-vuotiasta suomalaista.34
Yli 4,7 tilavuusprosenttia sisältävien alkoholijuomien myynnin vapauttamista
elintarvikeliikkeisiin pitää tarkastella ensisijaisesti myynnin volyymin lisääntymisen
kannalta, koska esimerkiksi viinien vapauttaminen ruokakauppoihin merkitsisi
myyntipisteiden lisääntymistä 350:sta yli viiteentuhanteen.

1.3. Vaikuttaminen ja yhteistyöverkostot
RY tarjoaa ja etsii kansalaisjärjestötoiminnassaan väyliä vaikuttamiseen, valistamiseen
sekä vaihtoehtojen valitsemiseen. RY:n edustajat osallistuivat vuonna 2015 aktiivisesti
ehkäisevän päihdetyön verkoston (jatkossa EPT-verkosto), Ehkäisevä päihdetyö EHYT
ry:n ja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n työryhmiin, tapaamisiin, koulutuksiin ja
tapahtumiin. Lisäksi Raittiuden Ystävillä on edustaja OK-opintokeskuksen ja Vapaan
Alkoholistihuollon Kannatusyhdistyksen eli VAK ry:n hallituksissa sekä edustajat
Joutsenon opiston johtokunnassa/hallituksessa.

RY on mukana EPT-verkostossa, johon kuuluu yli 40 ehkäisevän päihdetyön tai sen
puolesta toimivaa toimijaa. Vuonna 2015 verkoston työssä korostui alkoholipoliittinen
vaikuttamistyö. Erityisesti valtiovallalle suunnatuissa kannanotoissa painotettiin
hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä osana julkisen sektorin työtä sekä
kansalaisvaikuttamista ja -osallistumista.
Osana päättäjiin suuntautuvaa vaikuttamistyötä RY:n puheenjohtaja Martti Vastamäki
osallistui lokakuussa ja marraskuussa perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulan
koolle kutsumiin ehkäisevän päihdetyön edustajien ja alkoholitoimijoiden työpajoihin.
Niissä sektoreiden toimijat hakivat yhdessä uutta suuntaa Suomen alkoholipolitiikalle ja
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alkoholilainsäädännön kokonaisuudistukselle. Työpajojen tavoitteena oli pohjustaa
suunnitelmien mukaan vuonna 2016 valmisteltavaa uutta alkoholilakia.
RY:n toiminnanjohtaja Marko Kailasmaa toimi vuonna 2015 EPT-verkoston
viestintätyöryhmän puheenjohtajana hakien ja luoden uusia yhteyksiä järjestöjen
tekemän ehkäisevän päihdetyön ja median edustajien kesken. Viestintätyöryhmän
tavoitteena on löytää uusia näkyvyyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia EPT-verkoston työlle
ja kannanotoille.
EPT-verkoston työtä ja yhteistoimintaa koordinoi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, jonka
toimintaa rahoittaa Raha-automaattiyhdistys.

Päihteetön pelikenttä -verkosto
Syksyllä 2014 järjestetyn Päihteetöntä urheilukulttuuria rakentamassa -seminaarin
myötä verkoston ydinryhmä kokoontui vuoden 2015 aikana suunnittelemaan tulevia
toimia ja kannanottoja. Suunnittelutyö mahdollisti vuoden 2016 tehtävät ulostulot ja
toteutukset. Verkosto kantaa huolta erityisesti nuuskan käytön lisääntymisestä urheilun
yhteydessä.
Verkostossa ovat mukana A-klinikkasäätiö, Alkoholiohjelma, Ehkäisevä päihdetyö EHYT
ry, Raittiuden Ystävät ry ja Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry Valo.

Kumppanuussopimus Eksoten kanssa
RY:n ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten vuonna 2005 solmima
kumppanuussopimus jatkui myös vuonna 2015. Yhteistyön myötä Raittiuden Ystävien
aloittamat kampanjat Selvin päin kesään ja Anna lapselle raitis joulu olivat esillä Eksoten
alueella, näkyvimmin Lappeenrannassa. Yhteistyöhön sisältyi myös Kaamospuhallustapahtuma 6.11. Lappeenrannassa. Kännikapinan suunnittelija Emma Holsti oli
esittelemässä nuorille ehkäisevää päihdetyötä Kännikapinan vapaaehtoisten kanssa.

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
Kännikapinan 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 oli 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 2015.

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
RY on Lasten terveysfoorumin jäsen. Foorumi toimii Terveyden edistämisen keskuksen
koordinoimana ja siihen kuuluu noin 25 järjestöä ja taustatoimijaa. Perusajatuksena on
vahvistaa lasten ja nuorten hyvinvointia ja ehkäistä sitä uhkaavia tekijöitä. Foorumi
järjesti 1.12.2015 Helsingissä toisen asteen oppilaitosten ja oppilaiden vanhempien
välistä kommunikaatiota ja sen kehittämistä tarkastelevan keskustelutilaisuuden
TOINEN ASTE – nuoret, vanhemmat ja koulu. Tilaisuuteen osallistui kansanedustajia ja
useita nuorten etujärjestöjen ja terveystoimijoiden edustajia.35
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Lasten terveysfoorumiin kuuluvat Raittiuden Ystävien lisäksi foorumia koordinoiva
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry sekä Aseman Lapset ry, Diabetesliitto ry,
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Folkhälsans Förbund ry, Hengitysliitto Heli ry, Koulutus
Elämään -säätiö, Lapsi 2000 ry, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry, Music Against
Drugs, Nuori Suomi ry, Suomen Hammaslääkäriliitto ry, Suomen Mielenterveysseura,
Suomen Reumaliitto ry, Suomen Sydänliitto ry, Suomen Vanhempainliitto ry,
Syöpäjärjestöt ja Väestöliitto ry. Foorumin neuvoa antavina tukijäseninä ovat
Opetushallitus, Sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä
Kuntaliitto.36

NordAN (Nordiskt Alkohol- och Narkotikapolitiskt samarbete)
NordAN on vuonna 2000 perustettu verkosto, joka koostuu kansalaisjärjestöistä ja
vapaaehtoistoimijoista. Kaikkia toimijoita yhdistää pyrkimys vähentää alkoholin ja
muiden huumeiden käyttöä sekä kulutusta rajoittavan alkoholi- ja huumepolitiikan
kannattaminen. Toimijoita yhdistää myös se, että ne eivät saa taloudellista tukea
alkoholiteollisuudelta. NordANissa on jäseninä n. 90 kansalaisjärjestöä Pohjoismaista ja
Baltian maista. RY on ollut mukana verkoston perustamisesta lähtien.

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 ensisijaisesti 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
36
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korjaustoiminnan toteutumisesta ja kehittämistarpeista. RY:n järjestö- ja talouspäällikkö
on neuvottelukunnan jäsen.

II PAIKALLISTOIMINTA
Raittiuden Ystävät ry toimii keskusliittona kolmelle jäsenliitolle (Raittiuden Ystävien
urheiluliitto RYUL ry, Sinuli ry ja Kristillinen terveys- ja raittiusjärjestö KTR ry),
kymmenelle raittiuspiirille ja 86: lle paikallisyhdistykselle.
Raittiuden Ystävien paikalliset raittiusyhdistykset ja raittiuskeskukset kuuluvat
piirijärjestöihin, joista useimmat toimivat sääntöjensä mukaan paikallisyhdistysten
alueellisina yhdyseliminä. Osa piireistä järjestää myös omaa, yhdistysten ulkopuolisille
henkilöille suunnattua toimintaa.
Raittiuden Ystävät tukee paikallisten raittiusyhdistysten ja piirien toimintaa ja tapahtumia
yksilöityjen anomusten perusteella. Vuonna 2015 Raittiuden Ystävät myönsi toimintaavustusta 17 yhdistykselle, yhteensä 5 500 euroa. Muutoin piirit ja paikalliset
raittiusyhdistykset toimivat joko kunnilta saamiensa yksittäisten avustusten tai
omarahoituksen varassa. Omarahoitusta hankittiin pääasiassa järjestämällä erilaisia
tilaisuuksia, kuten 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
2015 erilaisiin toimintoihinsa yhteensä 9082 osanottajaa (6.4.2016 mennessä
saapuneiden vuosikertomusten mukaan).
Keskusjärjestön työntekijät osallistuivat mahdollisuuksiensa mukaan sekä piirijärjestöjen
että paikallisyhdistysten kokouksiin ja antoivat tilaisuuksien suunnittelu- ja
toteuttamisapua.

III KAMPANJAT JA MUU TOIMINTA
3.1. Selvin päin kesään
Selvin päin kesään -kampanja järjestettiin vuonna 2015 13. kerran. Kampanja haastoi
sekä nuoria että heidän vanhempiaan päihteettömään juhlintaan ja kesän viettämiseen
koulujen kevätlukukauden päättäjäisviikonloppuna ja yleensä kesällä. Aikuisväestöä
kehotettiin toimimaan nuorten päihteettömän elämän ja turvallisuuden takaamiseksi.
Kampanjassa korostettiin, että vanhempien tulee osata ennakoida ja pohtia oman
perheen pelisääntöjä myös juhlinnan keskellä. Aikuisten vastuulla on tukea nuoria
löytämään päihteettömyyden helppoja ja luonnollisia valintoja. Suomen- ja ruotsinkielisiä
kampanjajulisteita oli esillä tuhansia mm. kouluissa, nuorten toimintatiloissa sekä
kauppa- ja liikekeskuksissa eri puolilla maata.37
Vuonna 2015 kampanjassa oli RY:n lisäksi mukana 21 kampanjakumppania:
A-klinikkasäätiö, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Eksote Etelä-Karjalan sosiaali- ja
terveyspiiri, Ensi- ja turvakotien liitto, Förbundet Hem och Skola, Irti huumeista ry,
Koulutus Elämään -säätiö, KRAN r.f., Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin
Lastensuojeluliitto,
Myllyhoito,
Nuorisokasvatussäätiö,
Nuorten
Ystävät,
Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik, Pelastakaa lapset, Poikien ja tyttöjen keskus,
Sininauhaliitto, Sininuorisoliitto, Suomen Punainen Risti, Suomen Terveydenhoitajaliitto
ja Suomen Valkonauhaliitto.38
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.

3.2. Vuoden 2015 raittiusteko -tunnustus
Valtakunnallista raittiusviikkoa vietettiin 2.–8.11.2015. Viikon ohjelmassa myönnettiin
Vuoden 2015 raittiusteko -tunnustus Ylen Siskonpeti-tv-ohjelman Viinapäivä-sketsille
päihteiden hankkimiseen ja käyttöön liittyvästä kriittisiä ajatuksia herättävästä
käsittelytavastaan.39 Ohjelman kohtaus herätti ajatuksia lasten seurassa tapahtuvasta
päihteiden hankkimisesta ja erityisen puhuttelevaa oli lasten ja aikuisten osien
vaihtaminen päihteiden hankintatilanteessa. Sketsillä oli Yle Areenassa40 ja Ylen
Youtube-kanavalla41 jo ennen tv-ensi-iltaa 14.9.2015 yli miljoona katselukertaa.
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Tunnustus sai mediassa ja kansalaiskeskustelussa runsaasti huomioita tämän valinnan
seurauksena.
Raittiuden Ystävät ry jakaa Vuoden Raittiusteko -tunnustuksen vuosittain henkilölle tai
taholle, joka on toiminnallaan merkittävästi edistänyt raittiutta ja terveitä elämäntapoja.
Raittiusteko-tunnustus jaettiin vuonna 2015 13. kerran.42

3.3. Anna lapselle raitis joulu -kampanja
Valtakunnallinen Anna lapselle raitis joulu -tiedotuskampanja toteutettiin 18. kerran
marras–joulukuussa 2015. Ensisijainen kampanja-aika oli 14.–27.12. Kampanjan 34
kampanjakumppania vetosivat maamme aikuisväestöön, jotta he antaisivat lapsille
raittiin ja turvallisen joulun sekä toimisivat niin, etteivät päihteet uhkaa lapsia. 43
Yle TV1 ja Yle Fem -kanavilla 14.–20.12.2014 esitetty kampanjan tv-tietoisku sai yli 15vuotiailla katsojilla noin 1,9 miljoonaa kontaktia/katselukertaa. Radiotietoisku kuultiin
Radio Nova, Radio Foni (Porvoo) ja Iskelmä Oikea Asema (Kuopio-Iisalmi-VarkausPieksämäki) -kanavilla. Useat radiokanavat tekivät haastatteluja kampanjasta: Yle
Åboland, Åboländsk förmiddag haastatteli RY:n puheenjohtajaa 7.12. sekä Radio
Ramona (Rauma) 7.12., Radio Pori 8.12. ja Radio Melodia / Auran Aallot 14.12. RY:n
toiminnanjohtajaa.
Kampanjalle ostettiin verkkomainontanäkyvyyttä Fonecta Oy:n kautta 4.–26.12.2015 ja
sen myötä kampanjan eri julistevaihtoehdot näkyivät Vau.fi, Suomi24 (perhe- ja lapset osioissa), Kaksplus, Nimenhuuto, terve.fi, Kotiliesi ja Mamalife -verkkosivuilla. Ostetun
palvelun kautta em. verkkosivuilla oli kaikkiaan 267 074 kampanjajulisteen näyttökertaa.
Painettua kampanjajulistetta oli esillä noin 12.000 kpl mm. liike- ja ostoskeskuksissa,
neuvoloissa, päiväkodeissa, kouluissa, kirjastoissa ja seurakuntien tiloissa sekä asuntoosakeyhtiöiden yhteisissä tiloissa. TV- ja radiotietoiskuissa, verkkosivuilla, julisteissa,
postikorteissa ja bannereissa oli käytössä Metropolia Ammattikorkeakoulun vuonna
2013 uudistama kampanjan visuaalinen ilme, joka päivitettiin vastaamaan vuoden 2015
tarpeita. Kampanjajuliste painatettiin 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.
Kampanja liittyy Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelman 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. 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.
Raittiuden Ystävien lisäksi kampanjaa olivat vuonna 2015 toteuttamassa ja tukemassa
33 kampanjakumppania: A-Kiltojen Liitto ry, A-klinikkasäätiö, Ehkäisevä päihdetyö EHYT
ry, Elämäni Sankari ry, Ensi- ja turvakotien liitto, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
Eksote, ETRA-liitto, Förbundet Hem och Skola, Helsingin kaupungin sosiaali- ja
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terveysvirasto – Aikuisten ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö, Irti Huumeista,
Koulutus Elämään -säätiö, KRAN r.f., Kristillinen Terveys ja Raittiusjärjestö,
Lastensuojelun
Keskusliitto,
Mannerheimin
Lastensuojeluliitto,
Metropolia
Ammattikorkeakoulu, Myllyhoitoyhdistys ry, Naistenkartano, Nuorisokasvatussäätiö,
Nuorten Ystävät ry, Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik, Pelastakaa Lapset ry, Radio
Foni, Radio Nova, Sininauhaliitto, Sininuorisoliitto, Suomen ASH, Suomen Punainen
Risti,
Suomen
Terveydenhoitajaliitto,
Suomen
Valkonauhaliitto,
Suomen
Vanhempainliitto, Tehy ja Yle.

3.4. Kulttuurisensitiivinen ånni-yhteistyöhanke
Vuosi 2015 oli nelivuotisen ånni-hankkeen (2014–2017) toinen hankevuosi. Seitsemän
hankekumppanin yhteistyöhanke antaa eväitä kasvattajille, niin vanhemmille kuin
opetustehtävissäkin toimiville, lasten ja nuorten kanssa käytävään vastuulliseen
päihdekeskusteluun. Hankkeen tavoitteena on aikaistaa vastuullista päihdekasvatusta ja
taata lapsille luotettavaa aikuisten tukea tasapainoiseen kasvuun ja kehittymiseen.
Vuonna 2015 hankkeessa toimittiin ensisijaisesti Varsinais-Suomen ja Pohjois-Karjalan
pilottialueilla. RY:n tehtäviin kuuluivat hankkeen viestintätoimet, joista merkittävimmät
vuoden aikana olivat Turun seudun katukuvassa näkynyt viestintäkampanja
maaliskuussa, Digitale – koululaisten elokuvien ensi-iltatapahtuma 22.4. Paraisilla,
hanketempaus Skanssi-kauppakeskuksessa 20.11., sosiaalisen median joulukampanja
sekä Pohjois-Karjalan alueen medialle ja muille toimijoille suunnatut viestintätoimet:
henkilökuvat sekä lehtikirjoitukset ja -mainokset.
Viestinnässä hyödynnettiin erityisesti oppitunti- ja vanhempainiltamallien valmistelussa
esille nousseita alakoulun 5.–6.-luokkalaisten kysymyksiä päihteistä. Vuoden aikana
avattiin hankkeen uudet verkkosivut ja uusia sosiaalisen median kanavia mm. twitterkanava #osaatkovastata sekä laadittiin hankkeeseen sisältyvistä aiheista
blogikirjoituksia. Lisäksi hankkeen viestinnässä tuotiin eri tavoin esille vuoden aikana
luotu lisäkoulutusmalli Juteltaisko?/Ska vi snacka?44
ånni-hanke on kulttuurisensitiivinen ja siinä hyödynnetään yhteiskunnallisen
markkinoinnin menetelmää. Kohderyhmiksi on valittu suomenkielisten lisäksi
ruotsinkieliset Varsinais-Suomessa, venäjänkieliset Pohjois-Karjalassa ja somalinkieliset
Vantaalla. Näistä kahden ensimmäisen kieli- ja kulttuuriryhmän parissa toimittiin vuonna
2015. Hankevuoden aikana haettiin erityisesti kosketuspintaa vanhempiin ja
opetushenkilökuntaan. Se onnistui merkittävimmin Digitale – koululaisten elokuvien ensiiltatapahtuman ja syksyllä toteutetun mediakampanjan yhteydessä. Jälkimmäisessä
erityisesti Radio Novan Aamu-lähetysten aikaansaama valtakunnallinen ja positiivinen
huomio oli hankkeelle tärkeä näkyvyys ja vaikuttamiskanava.
Hankeyhteistyöhön kuuluivat RY:n osalta ohjausryhmätyöskentely ja viestinnän
suunnittelutyö. Viestinnässä olivat vahvasti mukana myös hankkeen projektipäällikkö
Anne Ahlefelt Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:stä ja hankkeen viestintätoimistoksi vuonna
2014 valittu Sensei. ånni-hanketta koordinoi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry ja RY:n
lisäksi muut yhteistyökumppanit ovat Koulutus Elämään -säätiö, Mannerheimin
Lastensuojeluliitto, Music Against Drugs, Suomen NMKY-liitto ja Suomen
Vanhempainliitto.45

3.5. Liikenneraittiuskampanja #rohkee
RY on mukana marraskuussa 2015 aloitetussa Liikenneraittiuskampanjassa #rohkee.
Ensisijaisesti sosiaalisen median kanavissa vaikuttava kampanja kannustaa nuoria
estämään kaveripiiriin kuuluvan ajaminen päihtyneenä. Nuorista joka neljäs kertoo
olleensa päihtyneen kuljettajan kyydissä ja henkilövahinkoon johtaneiden
rattijuopumusonnettomuuksien kuljettajista nuoria on noin 40 prosenttia.
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Kampanjan tietoisku oli esillä 16.11.–13.12.2015 monien sosiaalisen median kanavien
lisäksi televisiossa: Nelonen, Sub-tv ja Fox; radiossa: NRJ, Voice ja Loop sekä Finnkinon
teattereissa. Kampanjan koordinaattorina toimii Liikenneturva ja yhteistyössä ovat
mukana Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, poliisi ja EPT-verkosto, josta mukana ovat
erityisesti RY, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry ja Music Against Drugs. Kampanja jatkuu
vuonna 2016.46

3.6. Medianäkyvyys
9.2. ånni-hankkeen tiedotustilaisuus, Turku
4.3. Keski-Suomalaisen haastattelu, Marko Kailasmaa
5.3. Helsingin yliopiston journalistiikan opiskelijoiden haastattelu verkkosivuja varten, Marko Kailasmaa
1.5. Päihteetön elämä kannattaa -kirjoitus, Turun Sanomat, Marko Kailasmaa
1.5. Raittius rakentaa kestävämpää elämää -kirjoitus, Kankaanpään Seutu, Marko Kailasmaa
13.5. Raittius vie nuorta hyvään tulevaisuuteen -kirjoitus, Etelä Saimaa, Marko Kailasmaa
8.9. Yle Puhe, toimittaja Perttu Häkkisen haastattelussa Martti Vastamäki ja Marko Kailasmaa
24.10. Helsingin Sanomat, Alkoholilaissa ei saa unohtaa terveyttä –mielipidekirjoitus, Emma Holsti
12.11. Raittiusväki huolissaan Alkon monopolin murtamisyrityksistä, Turun Sanomat, Martti Vastamäki
7.12. Radio Ramona (Rauma) haastattelu Anna lapselle raitis joulu -kampanjasta, Marko Kailasmaa
7.12. Yle Åboland, Åboländsk förmiddag, haastattelu RY:stä ja Anna lapselle raitis joulu -kampanjasta,
Martti Vastamäki

3.7. Messut, näyttelyt, kokoukset ja muut tapahtumat
Raittiuden Ystävien toiminnassa on onnistuttu tavoittamaan eri väestöryhmiä erilaisilla
messuilla, näyttelyillä ja tapahtumilla. Samalla on tehty tunnetuksi järjestöä sekä sen
materiaaleja ja toimintoja. Alla tärkeimmät tapahtumat (Helsingissä, jos ei toisin mainita):
Tammikuu
13.1. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n järjestötreffit (Vastamäki, Kailasmaa)
14.1. Suomen Hostellijärjestön 80. juhlavuoden avajaistilaisuus (Poikonen)
20.1. RY:n hallitus ja Vuoden raittiusteko -tunnustuksen juhlakahvit
21.1. ånni-hankkeen ohjausryhmäpäivä (Kailasmaa)
21.1. OK-opintokeskuksen hallitus (Kailasmaa)
22.1. Marko Kailasmaan JET-tutkinnon valmistumisjuhla (Nikula, Kailasmaa)
23.1. Educa-messut (Kailasmaa)
23.–25.1. IOGT-seminaari, Oslo (Vastamäki)
27.–28.1. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n Järjestöjohdon foorumi, Espoo (Vastamäki, Kailasmaa)
29.1. Helsingin kaupungin vastuullisen alkoholin käytön seurantaryhmä (Sirola)
30.1. ånni-hankkeen vertaisarviointipäivä (Kailasmaa)
Helmikuu
3.2. EPT-verkosto (Kailasmaa, Sirola)
5.2. Juomisen kulttuurisen paikan muutos 60-luvulta, AHTS (Sirola)
5.2. Joutsenon opiston hallituksen työvaliokunta, Joutseno (Poikonen)
12.2. Liikenneraittiuskampanjan workshop (Kailasmaa, Poikonen)
14.2. Jaetaan juhlat -tapahtuma Kännikapinan vapaaehtoinen (Laukkanen)
20.2. Joutsenon opiston hallitus, Joutseno (Kotola, Poikonen, Tuomainen)
26.2. OK-opintokeskus, Järjestöosaamista tukemassa -koulutus (Kailasmaa)
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26.–27.2. Ensiapukoulutus EA1, SPR (Poikonen)
Maaliskuu
1.3. Raittiusseura Kuusiston Keko ry:n 90-vuotisjuhla (Vastamäki, Kailasmaa)
3.3. Hallituksen kokous
9.3. Raittiusyhdistys Sarastus III:n luentosarjan avaus, Hämeenlinna (Kailasmaa)
17.3. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n eduskuntavaalipaneeli (Kailasmaa) ja sääntömääräinen liittokokous (Vastamäki)
20.3. EPT-verkoston viestintätyöryhmä (Kailasmaa)
21.3. Liittovaltuuston kevätkokous
23.3. Joutsenon opiston hallitus, kannatusyhdistyksen kokous, uuden hallituksen järjestäytymiskokous, Joutseno
(Kailasmaa, Kotola, Poikonen, Tuomainen)
24.3. OK-opintokeskuksen hallitus (Kailasmaa)
25.3. Lomavalkama Oy:n varsinainen yhtiökokous (Vastamäki)
30.3. Vaikuttamo tapahtuma Espoon 9-luokkalaisille (Sirola)
Huhtikuu
8.4. Lasten terveysfoorumi 2015 -valmistelukokous (Kailasmaa)
9.4. Yritysyhteistyön ja sponsoroinnin intensiivikoulutus, osa 1 (Kailasmaa)
14.–15.4. Valtakunnalliset sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät (Vastamäki, Kailasmaa)
16.4. EPT-verkosto (Kailasmaa)
20.4. Joutsenon opiston hallituksen työvaliokunta, Joutseno (Poikonen)
21.4. Hallituksen ja strategiatyöryhmän kokoukset
22.4. Digitale, ånni-hankkeen 5.–6.-luokkalaisten päihdekriittisten lyhytelokuvien ensi-iltatilaisuus, Parainen (Kailasmaa)
23.4. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n jäsenjärjestöjen tutkimusverkoston vierailu ETLA:ssa (Vastamäki)
23.4. Yritysyhteistyön ja sponsoroinnin intensiivikoulutus, osa 2 (Kailasmaa)
24.–26.4 Suomen sosiaalifoorumi (Sirola)
28.4. RAY-neuvottelu (Kailasmaa, Poikonen)
30.4. RAY yleisavustuksen 2014 selvitys
Toukokuu
4.5. VAK ry:n vuosikokous (Kailasmaa)
5.5. OK-opintokeskuksen hallitus (Kailasmaa)
7.5. Yritysyhteistyön ja sponsoroinnin intensiivikoulutus, osa 3 (Kailasmaa)
11.5. Vuontispirtti Oy:n yhtiökokous (Kailasmaa)
11.5. EPT-verkoston vertaisarviointikoulutus (Kailasmaa)
15.5. Vierailu Kankaanpään A-kodissa [VAK ry:n alaista toimintaa] (Kailasmaa)
19.–20.5. Päihdepäivät (Kailasmaa, Sirola, Vastamäki)
20.5. OK-opintokeskuksen hallituksen ja henkilöstön seminaari (Kailasmaa)
21.5. Yritysyhteistyön ja sponsoroinnin intensiivikoulutus, osa 4 (Kailasmaa)
22.5. EPT-verkoston johtajien tapaaminen (Kailasmaa)
23.–24.5 Maailma Kylässä -festivaali (Sirola)
26.5. Järjestöt ja avoin data – SOSTE:n jäsenjärjestöjen tutkimusverkoston puolipäivätilaisuus (Vastamäki)
26.5. EPT-verkoston viestintätyöryhmä (Kailasmaa)
26.5. Hallituksen kokous
28.5. Yleisradio Oy:n yhtiökokous (Vastamäki)
29.5. OK-opintokeskuksen liiton kevätkokous (Kailasmaa)
31.5. RAY uudet hakemukset 2016
Kesäkuu
3.6. Ulkoasiainministeriön TTIP-keskustelu (Kailasmaa)
6.–7.6. Edustajakokous, Huittinen
10.6. EPT-verkosto (Kailasmaa)
11.6. ånni-hankkeen vertaisarviointipäivä (Kailasmaa)
15.6. Lasten terveysfoorumin työryhmä (Kailasmaa)
22.–27.6. IOGT-NTO kongressi, Ruotsi Lund (Villanen)
23.6. Joutsenon taidekesän avajaiset ja hallitus (Kailasmaa, Kotola, Poikonen, Tuomainen)
Heinäkuu
11.7. Hallituksen kesätapaaminen
15.7. RAY:n ja SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry:n informaatiotilaisuus ja kesätapaaminen,
Suomi-Areena, Pori (Kailasmaa)
16.7. Liian kallis kaupattavaksi/TTIP -katutempaus, Suomi-Areena, Pori (Sirola, vapaaehtoiset)
17.7. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n keskustelutilaisuus Keskustelua alkoholista ilman kukkahattutätejä,
Suomi Areena, Pori (Kailasmaa)

Elokuu
7.8. Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous (Kailasmaa)
8.8. Liian kallis kaupattavaksi/TTIP -katutempaus, Turku (Sirola, vapaaehtoinen)
11.8. EPT-verkoston toiminnanjohtajien tapaaminen perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulan kanssa (Kailasmaa)
19.8. Joutsenon opiston hallituksen työvaliokunta (Poikonen), hallituksen kokous ja kannatusyhdistyksen kokous
(Kotola, Poikonen, Tuomainen)
23.8. Etelä-Savon Raittiuspyhä (Kailasmaa)
25.8. SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry:n Järjestöjohdon foorumi (Kailasmaa, Vastamäki)
25.8. Hallituksen kokous
26.8. EPT-verkoston strategiasuunnittelu (Kailasmaa)
Syyskuu
1.9. VAK ry:n hallitus (Kailasmaa)
7.9. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n Roadshow 2015 Rahapeliyhtiöiden fuusio – keskustelutilaisuus (Poikonen)
8.9. Yle Puhe, toimittaja Perttu Häkkisen vieraana (Vastamäki, Kailasmaa)
12.9. Liittovaltuuston syyskokous ja strategian suunnittelukokous
15.9. OECD:n edustaja Michele Cecci EPT-verkoston vieraana (Kailasmaa)
16.9. Alko Oy:n Riskirajoilla-kutsuseminaari (Vastamäki, Kailasmaa)
17.9. RAY:n viestintäpäivä (Kailasmaa)
22.9. OK-opintokeskuksen hallitus (Kailasmaa)
22.9. Suomen Harrastajateatteriliiton hallituksen kokous (Poikonen)
25.9. OK-opintokeskuksen laivaseminaari: Miten johdan järjestön mainetta ja brändiä? (Kailasmaa)
24.9. Kansanedustaja Mari Tolppasen tapaaminen (Sirola, Holsti)
26.9. Jaetaan juhlat -tapahtuma, (Kännikapinan vapaaehtoinen Antti Laukkanen)
27.9. Elias-koulun markkinat, Kännikapinan esittelypöytä (Sirola)
29.9. ånni-hankkeen ohjausryhmäpäivä (Kailasmaa)
30.9. RAY yleisavustuksen 2016 hakeminen
30.9. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan avustus 2016 hakeminen ja 2014 avustuksen selvitys
Lokakuu
2.10. Porvoon Raittiusseuran raitiskahvilailta Café Cabriolessa (Kailasmaa)
2.10. EHKÄPÄ-verkoston kokous Helsingissä (Holsti)
6.10. Hallituksen kokous
6.10. Kansanedustaja Petri Honkosen tapaaminen (Holsti)
7.10. Suomen Harrastajateatteriliiton syyskokous (Poikonen)
10.10. RY:n esittelypöydän pito Kaarinan Hyvinvointi- ja harrastemessuilla (Vastamäki)
12.10. Alkoholilain kokonaisuudistuksen työpaja STM:ssä ministeri Juha Rehulan johdolla
13.10. Rattijuopumuksen vastaisen kampanjan viimeistelykokous Liikenneturvassa (Kailasmaa)
13.10. VAK ry:n hallitus (Kailasmaa)
14.10. Suomen sosiaali ja terveys SOSTE ry:n tutkimusverkoston tutustumisvierailu MIPA-tutkimusohjelmaan (Vastamäki)
16.10. Politiikan kulmapöytä- tilaisuus (Holsti)
16.10. Sång och musik och idé -seminaari, Balder-Sali (Vastamäki)
19.10. Lasten terveysfoorumin työryhmä ja RY:n esittely (Kailasmaa)
20.10. ånni-hankkeen ohjausryhmäpäivä (Kailasmaa)
20.10. Kansanedustaja Jani Toivolan tapaaminen (Holsti)
21.10. Mielikuvilla muutosta – EPT-verkoston viestintäkoulutus (Kailasmaa, Holsti)
23.–24.10. NordAN-konferenssi Helsingissä (Holsti, 23.10. mukana Vastamäki, Kailasmaa)
24.10. Suomen YK-liiton juhlapäivä (Vastamäki)
27.10. OK-opintokeskuksen hallitus (Kailasmaa)
Marraskuu
2.11. Espoon päihdeasianneuvottelukunnan kokous ja esitelmä (Holsti)
3.11. Vuoden raittiusteko -tunnustuksen julkistaminen ja hallituksen kokous
6.11. Kaamospuhallus Lappeenrannassa (Holsti ja vapaaehtoisia)
7.11. SPR:n juhlaseminaari (Holsti)
10.11. EPT-verkosto (Kailasmaa)
12.11. Tukikohta ry:n (ent. Omaiset Huumetyön Tukena ry:n) 15v. juhla (Kailasmaa)
17.–18.11. ånni-hankkeen ohjausryhmäpäivät Joensuussa (Kailasmaa)
20.11. ånni-hankkeen esittelytilaisuus Skanssi-kauppakeskuksessa Turussa (Vastamäki, Kailasmaa)
21.11. Jaetaan juhlat -tapahtuma (Kännikapinan vapaaehtoinen Antti Laukkanen)
22.11. Helsingin Raittiusseuran 100-vuotisjuhla (Kailasmaa)
23.11. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n Rahapelifuusio Millä mallilla eteenpäin -tilaisuus (Kailasmaa)
24.11. Salon Raittiusseuran iltapäivätapaaminen (Kailasmaa)

25.–26.11. SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry Talous- ja hallintopäivät (Poikonen)
25.11. Creative and Inclusive Finlandin Innostu Innovaatioista -ideointipäivä (Kailasmaa)
26.11. RAY:n Riittääkö kaikille yhdistyksille tilaa, tuloja ja tekijöitä -tilaisuus (Kailasmaa)
27.11. Opintotoiminnan Keskusliiton syyskokous (Kailasmaa)
30.11. EPT-verkoston viestintätyöryhmä (Kailasmaa)
Joulukuu
1.12. EPT-lain seminaari (Vastamäki, Kailasmaa, Laine)
1.12. OK-opintokeskuksen hallitus ja joululounas (Kailasmaa)
1.12. Lasten terveyskäräjät 2015 (Holsti)
2.12. Suomen ASH ry:n infotilaisuus alkoholimainonnan muutoksista (Kailasmaa)
2.12. VAK ry:n hallitus (Kailasmaa)
3.12. YK-liiton vaalitoimikunta (Kailasmaa)
8.12. YK-liiton syyskokous (Laine)
9.12. Suomen YK:n jäsenyyden 60-vuotisjuhla (Vastamäki, Kailasmaa)
9.12. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Politiikan kulmapöytä ministeri Juha Rehulan johdolla (Kailasmaa)
10.12. Joutsenon opiston hallitus ja Joulupäivällinen (Kailasmaa, Kotola, Poikonen, Tuomainen)
15.12. Hallituksen kokous ja jouluateria
16.12. Etelä-Suomen Avin Tutkimuksista käytäntöön -tilaisuus (Vastamäki, Kailasmaa, Holsti, Laine)
17.12. Lasten terveysfoorumin ohjausryhmä (Kailasmaa)

IV KÄNNIKAPINAN VUOSI 2015
4.1.
Vaikuttamistyö
kauppasopimuksia

–

vaaleja

ja

kansainvälisiä

Osallistuimme aktiivisesti vaalikeskusteluun vuoden 2015 eduskuntavaalien alla.
Kampanjoimme ”Liian kallis kaupattavaksi” -otsikon alla. Liian kallis kaupattavaksi -kampanjan avulla pyrimme nostamaan keskusteluun EU:n neuvottelemat kansainväliset
kauppasopimukset. Näillä sopimuksilla olisi toteutuessaan merkittäviä vaikutuksia sekä
Suomen päihdepolitiikkaan että sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kampanjassa olivat
mukana Kännikapinan lisäksi Ehyt ry, Etra ry, Hälsa och Trafik sekä Suomen Ash ry.
Kampanjalle rakennettiin viestintäkanaviksi internet-sivut osoitteella
www.liiankalliskaupattavaksi.fi. Sivuilla jaetaan tietoa sopimuksista. Vaalien alla
keräsimme nimiä myös ehdokassitoumukseen ja kansalaisadressiin. Kampanjan viestiä
vietiin eteenpäin myös sosiaalisessa mediassa.
https://www.facebook.com/kallistakauppaa, Twitter @kallistakauppaa

Eduskuntavaaliehdokkaista
239
allekirjoitti
kampanjan
ehdokassitoumuksen.
Sitoumuksessa vaadittiin luopumaan kauppasopimusten ns. investointisuojasta sekä
sulkemaan sosiaali- ja terveyssopimukset kauppasopimusten ulkopuolelle. 15
kampanjasitoumuksen tehnyttä ehdokasta saavutti vaaleissa kansanedustajan paikan.
Näit olivat: Erkki Tuomioja, Paavo Arhinmäki, Outi Alanko-Kahiluoto, Kari Uotila, Li
Andersson, Mikko Alatalo, Satu Hassi, Anna Kontula, Olli-Poika Parviainen, Sari Tanus,
Krista Mikkonen, Hanna Sarkkinen, Juha Pylväs, Hanna Halmeenpää ja Katja Hänninen.
Nettisivujen kansalaisadressin sulkeuduttua keräsimme ihmisiltä allekirjoituksia
kampanjan postikortteihin kansanedustajille. Toimitimme nämä kortit perille joko
henkilökohtaisissa tapaamissa tai postitse.
Veimme kampanjan viestiä eteenpäin kansalaisille Suomi Areenassa Porissa
katutempauksella, Turussa ”Meillä on unelma tapahtuman” yhteydessä, Helsingin

Sosiaalifoorumissa sekä Espoon Vaikuttamossa. Lisäksi Maailma Kylässä -festivaaleilla
laitoimme pystyyn valokuvastudion, jossa ihmiset saivat omilla kasvoillaan viedä
eteenpäin kampanjan viestiä.
Kampanjaa jatkettiin edelleen aktiivisesti sosiaalisessa mediassa, muun muassa
ajankohtaisista asioista tiedottamalla koskien vapaakauppaa. Syksyllä tavattiin myös
kansanedustajia, keskusteltiin vapaakaupasta ja annoimme heille suunnattuja kortteja
kansalaisilta. Tilasimme myös kampanjan logolla varustettuja sydänkarkkeja, joita on
tarkoitus jakaa vuoden 2016 puolella ja mainostaa kampanjaa enemmän siitä
näkökulmasta, että vapaakauppasopimuksista ylipäänsä tulisi puhua nykyistä enemmän.
Osallistuimme myös aktiivisesti Kännikapinan Twitter ja Facebook-sivuilla alkoholilain
kokonaisuudistuksesta käytävään keskusteluun eritoten tutkimustietoa ja terveyttä
painottavia näkökulmia huomioiden ja toisaalta ns. mututuntumaan perustavia
argumentteja mahdollisimman paljon kumoten.

4.2. Vaihtoehdot
Jatkoimme yhteistyötä Jaetaan-nimisen vapaan kansalaisverkoston kanssa. Jaetaanverkosto järjestää kaikille avoimia, ilmaisia juhlia Helsingissä noin neljä kertaa vuodessa.
Sponsoroimme tapahtumaan alkoholittomia juomia ja syötävää.

4.3. Valistaminen
Kaamospuhallus järjestettiin marraskuun ensimmäisenä perjantaina Lappeenrannassa,
ja Kännikapina oli paikalla kolmen työntekijän voimin. Pyysimme nuoria kertomaan siitä
mikä on parasta kun on nuori, ja tarjosimme alkoholittomia drinkkejä. Tavoitimme
tapahtumassa noin 300 nuorta Lappeenrannan lähiseudulta. Kännikapinan piste oli
hyvin suosittu.

V 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.

5.1. Edustajakokous
Raittiuden Ystävät ry:n varsinainen edustajakokous järjestettiin 6.–7.6.2015 Huittisissa.
Seuraavaksi
kaksivuotiskaudeksi
1.1.2016–31.12.2017
valittiin
suljetulla
lippuäänestyksellä järjestön hallituksen puheenjohtajaksi Martti Vastamäki Kaarinasta.
Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Eila Iivari Hollolasta.
Seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 1.1.2016–31.12.2017 valittiin liittovaltuuston
puheenjohtajaksi Teuvo Munkki Huittisista. Liittovaltuuston varapuheenjohtajaksi valittiin
Matti Järviharju Ilmajoki.

Vastavalitut puheenjohtajat: vasemmalta Teuvo Munkki, Matti Järviharju, Martti Vastamäki ja Eila Iivari.

Seuraavaksi
neljäksi
kalenterivuodeksi
1.1.2016–31.12.2019
liittovaltuuston yleisjäsenten ja varajäsenten tilalle tulivat valituksi:

erovuoroisten

Yleisjäseniksi: Raimo Heikkilä, Marja Kaski, Saimi Kivilahti, Unto Marttinen, Pentti
Seppälä ja Kimmo Siltanen. Ensio Koitto valittiin jatkamaan Matti Järviharjun jäljelle
jäävän kauden vuosina 2016 ja 2017.

Varajäseniksi: Aarne Helminen, Arja Karppinen, Markku Kurkinen, Klaus Lavila ja Arto
Tuomainen.
Liittovaltuuston jäsenliittoja
31.12.2017 valittiin:

edustaviksi

jäseneksi

kaksivuotiskaudeksi

1.1.2016–

Raittiuden Ystävien Urheiluliitto: jäsen Rauno Hirvimäki ja varajäsen Erkki Halkivaha
Sininuorisoliitto: jäsen Ilona Kytö ja varajäsen Marju Kujansuu-El-Masri
Kristillinen Terveys- ja Raittiusjärjestö: jäsen Leena Rauhala ja varajäsen Valto Meriläinen
Suljettuihin lippuäänestyksiin osallistui 45 äänioikeutettua edustajaa. Seuraava
varsinainen edustajakokous järjestetään kesällä 2017.

Edustajakokouksen tunnelmia Huittisista 6. – 7.6.2015.

5.2. Liittovaltuusto ja hallitus
Liittovaltuusto
Liittovaltuuston kevätkokous järjestettiin 21.3. ja syyskokous järjestettiin 12.9. Raittiuden
Ystävien toimistolla Helsingissä.
Liittovaltuuston syyskokouksessa valittiin hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle
vuosiksi 2016 ja 2017 Pekka Ratola, Pirjo Vainio ja Joni Villanen.
Vaalitoimikunnan henkilömääräksi vuodeksi 2016 valittiin puheenjohtaja ja 3 jäsentä.
Kokoon kutsujaksi valittiin toiminnanjohtaja Marko Kailasmaa ja jäseniksi Ensio Koitto,
Eila Kotola ja Matti Sallinen.
Raittiuden Ystävien Kansanopiston Kannatusyhdistyksen hallitukseen/johtokuntaan
vuosiksi 2016 ja 2017 erovuoroisten tilalle nimettiin varsinaiseksi jäseneksi Kirsi
Poikonen ja varajäseneksi Marko Kailasmaa.
Vuodeksi 2016 valittiin tilintarkastajaksi Jarmo Niemelä HTM ja varatilintarkastajaksi
Timo Packalén HTM.
Liittovaltuuston jäsenet vuonna 2015:
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:
Aarne Helminen (2014–2017), Saimi Kivilahti (2012–2015), Marja Kaski (2014–2017),
Eila Kotola (2014–2017), Markku Kurkinen (2012–2015), Pentti Tenojoki (2012–2015) ja
Heidi Vastamäki (2014–2017).
Liittovaltuuston liittojäsenet vuonna 2015:
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 2015 hallitus kokoontui 10 kertaa, joista yksi sähköpostikokous.
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
10/10
9/10
8/10
10/10
7/10
10/10
7/10
7/10

5.3. 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 (opintovapaalle 1.10.2015 alkaen)
Suunnittelija Emma Holsti 1.10.2015 alkaen
Toimistosihteeri Raili Schuvalow (eläkkeelle 1.12.2015 alkaen)
Toimistoassistentti (myöh. Asiantuntija) Emilia Laine 1.12.2015 alkaen

5.4. raitis.fi-lehti
Raittiuden Ystävien ja sen jäsenliittojen tiedotuslehti ilmestyi vuoden 2015 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. Lehtiuudistus toteutettiin vuonna 2015.

5.5. Yhdistyksen Internet-kotisivut
Yhdistyksen Internet-kotisivut uudistettiin vuonna 2015. Uudistuksen myötä
webmasteriksi vaihtui Janne Valkeapää. Osa vuoden aikana tehdyistä päivityksistä on
hoidettu toimiston henkilökunnan toimesta. Internet-sivuille tehtiin vuoden 2015 aikana
runsas 200 000 käyntiä. Sivuilla on keskimäärin 17 000 käyntiä kuukaudessa.

5.6. Kirjasto
Raittiuskeskuskirjasto on koostunut noin 7000 nimikkeen kirjakokoelmasta sekä
kymmenien lehtien vuosikerroista 1800-luvulta alkaen. Kirjaston palveluja ovat
käyttäneet eniten terveys- ja sosiaalialan sekä yhteiskuntatieteiden opiskelijat ja tutkijat.
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. Kirjastopalvelujen käyttö on kuitenkin ollut erittäin
vähäistä viime vuosina, joten kirjastotila on syytä luovuttaa aktiivisempaan käyttöön.

Kirjastoa on tarjottu useille tahoille, mutta kirjastolle ei löytynyt uutta sijoituspaikkaa.
Raittiuden Ystävien hallituksen päätöksellä kirjasto ajettiin keväällä 2015 alas, jäljelle jäi
vain tärkein ja kiinnostavin osa kirjastosta. Ennen alasajoa tarkistettiin, että vastaavat
nimikkeet löytyvät ainakin Kansalliskirjastosta. Kansalliskirjastosta puuttuneet muutamat
nimikkeet lahjoitettiin sinne.

5.7. Joutsenon Opisto
Raittiuden Ystävien kansanopiston Kannatusyhdistys ry toimii Joutsenon Opiston
ylläpitäjänä. Kannatusyhdistyksen valitsemina Raittiuden Ystävien edustajina
Kannatusyhdistyksen hallituksessa (= opiston johtokunnassa) vuonna 2015 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. Syksyllä 2015 uutena toimintana
aloitettiin koulutuksen ja tuetun asumisen järjestäminen nuorille turvapaikanhakijoille,
jotka ovat tulleet Suomeen ilman huoltajaa.
Opistolla on myös perusopetuksen ja perusopetuksen lisäopetuksen järjestämislupa.
Lukukaudella 2015 -2016 lisäopetuslinja ei toteutunut vähäisen hakijamäärän takia.
Linjajako syksyllä 2015 oli pääpiirteissään sama kuin edellisinä vuosina. Eri puolilta
Suomea olevat opiskelijat jakaantuivat eri linjoille syyslukukauden alussa seuraavasti:
Vapaa sivistystyö:
Englannin kielen ja kulttuurin linja
Japanin kielen ja kulttuurin linja
Kuvataiteen linja
Yliopistoon-linja
Maahanmuuttajalinja
Opeksi-linja
Suomen kielen, viestinnän ja kirjallisuuden linja
Opiskelijoita yhteensä

14
24
10
10
15
17
7
97

Turvapaikanhakijoiden koulutukseen yhteistyössä Joutsenon Vastaanottokeskuksen
kanssa osallistui yhteensä 1309 brutto-opiskelijaa vuoden 2015 aikana.
Kurssitoiminta: Joutsenon Opiston lyhytkursseja oli yhteensä 33, opiskelijoita yhteensä 559.
Vakituinen henkilöstö
Opetushenkilöstö
Kiinteistö- ja huoltohenkilöstö
Keittiöhenkilöstö
Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö
Yhteensä

5
3
5
4
17

5.8. Talous
Raittiuden Ystävät ry:n toimintaan saatiin Raha-automaattiyhdistykseltä yleisavustus
296.000 euroa. Raittiuden Ystävien säätiön avustus oli 50.000 euroa. Kännikapinan
toimintaan saatiin avustusta Helsingin kaupungilta 15.000 euroa. Tuloja saatiin myös
aineistojen myynnistä ja yhteistyösopimuksista. Kuusi toimistohuonetta oli vuokrattuna
yhteistyötahojen ja alivuokralaisten käyttöön. Vuoden 2015 tilinpäätös oli n. 36 000
euroa ylijäämäinen. Positiivisen tuloksen merkittävin tekijä oli budjetoitua pienemmät
henkilöstö- ja vuokrakulut.
Yksi raittiusseurantalo sai korjausavustusta Suomen Kotiseutuliitolta.

5.9. 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

5.10. KANNATUSJÄSENET JA JÄSENYHTEISÖT
Yksityiset henkilöt: 8
RAITTIUDEN YSTÄVIEN VALTAKUNNALLISET JÄSENYHDISTYKSET
Kristillinen Terveys- ja Raittiusjärjestö
Raittiuden Ystävien Urheiluliitto
Sinuli ry:
Sininuorisoliiton piirijärjestöt:
Keski-Suomen Sininuorisopiiri, Satakunnan Sininuorisopiiri, Sininuorisoliiton Pohjanmaan piiri
Valtakunnallinen Raittiusseura

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

