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I YLEISTÄ
1.1. Vuoden teema: Tule mukaan raittiustyöhön!
Raittiuden Ystävät ry (jatkossa 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. RY:n päihdepoliittisesta vaikuttamistyöstä
Vuoden 2016 aikana edenneen alkoholilain kokonaisuudistuksen seuranta ja
kommentointi muodostivat keskeisen osan RY:n päihdepoliittista vaikuttamistyötä.
Suomen nykyinen alkoholilainsäädäntö koostuu vuoden 1994 alkoholilaista ja sen
nojalla annetuista 13 asetuksesta. Alkoholilain uudistuksessa ollaan muuttamassa
merkittävästi lakia kokonaisuudessaan sekä sen sisältöä että muutoksen myötä
tavoiteltavia seurauksia. Lain tarkoituksena olisi jatkossakin ehkäistä alkoholista
aiheutuvia haittoja, säilyttää Alkon vähittäismyyntimonopolin ja nykyinen lupajärjestelmä.
Uudistuksella tavoitellaan kuitenkin myös tarpeettomien, vanhentuneiden tai kankeiden
normien purkamista.1
Vuodenvaihteessa
2015–2016
voimaan
tullut
elintarvikeliikkeiden
aukioloaikojen vapauttaminen nosti yhteiskunnalliseen keskusteluun alkoholijuomien
myynnin klo 21–23 välisenä aikana. Muutoksessa ei muutettu klo 9–21 välillä sallittua
alkoholin myyntiaikaa, mutta jo tämän avoinnaoloajan puitteissa nykyisin ostettavien
alkoholijuomien myyntiaika kasvoi yli 600:lla tunnilla vuodessa ja oli sinällään jo iso
vapautus alkoholimyynnin osalta. Kaikkien alkoholijuomien myynti kasvoi maamme
vähittäismyynnissä tammi–kesäkuun 2016 aikana kahdella prosentilla (100 % alkoholiksi
muunnettuna) verrattuna samaan ajanjaksoon vuonna 2015. Esimerkiksi oluen
vähittäismyynnissä tapahtui 3,6 % ja siiderin 3,9 % nousu.2
RY tuki kannanotollaan perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulan 11.2.2016
ministerityöryhmälle antamaa pohjaehdotusta alkoholilain kokonaisuudistuksesta.
Ministerin esityksen merkittävin tavoite oli hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.
Ehdotuksen tärkeimpien linjausten mukaan vahvat oluet tai viinit eivät olisi olleet tulossa
vähittäiskaupan valikoimiin, eikä päivittäistavarakaupoissa myytävien alkoholijuomien
myyntiaikoihin olisi myöskään sallittu laajennusta nykyisestä. Nämä tavoitteet ovat myös
RY:n toimintatavoitteiden mukaisia ja järjestömme näkökulmasta olisi ollut
kansanterveydellisistä syistä perusteltua edetä alkoholilain uudistamisessa ministeri
Rehulan esityksen pohjalta.3
Hallituspuolueiden eduskuntaryhmät sopivat kuitenkin 19.5.2016 merkittävästi ministeri
Rehulan esityksestä poikkeavista alkoholilain kokonaisuudistuksen linjauksista.
Linjausten mukaan alkoholilakia muutettaisiin erityisesti myynnin vapauttamisen

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) – Alkoholilain kokonaisuudistus http://stm.fi/alkoholilain-kokonaisuudistus [13.2.2017]
Valvira Sosiaali ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto – Alkoholijuomien vähittäismyynti elintarvikeliikkeissä
http://www.valvira.fi/documents/14444/221693/Alkoholijuomien_vahittaismyynti_elintarvikeliikkeissa.pdf/4c05866
0-824e-4137-951f-cc0cc6293579 [13.2.2017]; Valvira Sosiaali ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto – Alholitilastot
vuosi 2016 http://www.valvira.fi/alkoholi/tilastot/alkoholitilastot-vuosi-2016 [13.2.2017]
3
STM 11.2.2016 – Ministeri Rehula esitteli alkoholilain pohjaesityksen ministeriryhmälle http://stm.fi/artikkeli//asset_publisher/ministeri-rehula-esitteli-alkoholilain-pohjaesityksen-ministeriryhmalle [13.2.2017]
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suuntaan. Hallituspuolueiden 22.11.2016 antama lakiesitys oli näiden linjausten
mukainen.4
Lakiesitys muuttaisi muun muassa Alkolle kuuluvaa alkoholijuomien vähittäismyynnin
yksinoikeutta sallimalla luvanvaraiseen vähittäismyyntiin entisen 4,7 tilavuusprosentin
sijaan kaikki enintään 5,5 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävät alkoholijuomat,
kuten vahvat oluet, lonkerot ja siiderit. Alkoholijuomien anniskeluun liittyvää sääntelyä
muutettaisiin esimerkiksi vapauttamalla anniskeluaikoja sekä anniskelupaikan vastaavia
hoitajia
ja
anniskelualueita
koskevia
edellytyksiä.
Lisäksi
majoitusja
ravitsemistoiminnasta annetusta laista poistettaisiin ravitsemisliikkeiden aukioloaikaa
koskeva sääntely ja tilaviinin ja sahdin erityisten vähittäismyyntilupien rinnalle otettaisiin
käyttöön käsityöläisoluiden vähittäismyyntilupajärjestelmä. Muun muassa näistä
lainkohdista RY otti kantaa STM:n pyytämässä lausunnossaan. (Katso kohta 1.3.)5
Kansalaistoiminnan paikallisuus huomioiden on erityisen merkittävää, että
hallituspuolueidenkin tavoitteena on lisätä lähiympäristön ja kunnan asukkaiden
vaikutusmahdollisuuksia alkoholilain soveltamisessa ja näin vahvistaa kuntalaisten
aloitteellisuutta myös vastuullisten ja kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia suojelevien
päätösten tekemiseksi. Esityksellä on tarkoitus myös tehostaa lain toimeenpanoa
ottamalla käyttöön anniskeluun oikeutettujen luvanhaltijoiden omavalvonta, mikä voi olla
merkittävässä ristiriidassa lähiympäristön vaikutustavoitteiden kanssa.6

1.3. RY:n lausunto alkoholilain kokonaisuudistukseen
RY valmisteli syksyn 2016 aikana sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) ministeriön
pyytämän lausunnon luonnoksesta hallituksen esityksestä alkoholilaiksi ja siihen liittyviin
majoitus- ja ravitsemustoiminnasta annettuihin lakeihin. Lausunto jätettiin ministeriölle
12.1.2017.
RY korosti lausunnossaan, että alkoholilain kokonaisuudistuksen yksiselitteisenä ja
kaikkia päätöksiä ohjaavana periaatteena tulee olla alkoholihaittojen vähentäminen.
Kaikki lain päivitys- ja uudistustyö tulee tehdä ensisijaisesti kansalaisten terveyden ja
hyvinvoinnin edistämiseksi. RY painotti lausunnossaan ensisijaisesti seuraavia
näkökulmia:

1.3.1. Uhka kansanterveydelle
Hallituspuolueiden esitys vapauttaa tietoisesti alkoholin myyntiä ja vaarantaa siten
kansanterveyden. Esitys ei huomioi kattavaa tutkimustietoa, jonka mukaan tärkeimmät
alkoholipoliittiset keinot haittojen ehkäisemiseksi ovat alkoholin saatavuuden, hinnan ja
mainonnan rajoittaminen. Kyse on kansanterveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavasta
ratkaisevasta arvovalinnasta. Suomalaisten alkoholin kulutus on moninkertaistunut noin
50 vuodessa. Samalla kaikki eri tavoin luokitellut alkoholihaitat ovat lisääntyneet vain
yhden sukupolven aikana. Esimerkiksi alkoholikuolleisuus on lähes nelinkertaistunut.
Kansainvälisen tautitaakkaa koskevan tutkimuksen mukaan alkoholinkäyttö on tärkein
yksittäinen aikuisväestön terveyttä heikentävä riskitekijä Suomessa (GDB 2010).
Kaikkiaan lakiesityksessä ollaan yksilönvapauden nimissä valmiita luopumaan
Sosiaali- ja terveysministeriö – Alkoholilain kokonaisuudistus http://stm.fi/alkoholilain-kokonaisuudistus [13.2.2017];
STM Hallituksen esitys eduskunnalle alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi http://bit.ly/2lajOmq [13.2.2017]
5
Sosiaali- ja terveysministeriö – Alkoholilain kokonaisuudistus http://stm.fi/alkoholilain-kokonaisuudistus
[13.2.2017]; STM Hallituksen esitys eduskunnalle alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
http://bit.ly/2lajOmq [13.2.2017]
6
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[13.2.2017]; STM Hallituksen esitys eduskunnalle alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
http://bit.ly/2lajOmq [13.2.2017]
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globaalisti arvostetuista pohjoismaisen alkoholipolitiikan periaatteista ja irtautumaan
muiden Pohjoismaiden alkoholipoliittisesta suunnasta.
Alkoholin kulutus ja siitä aiheutuneet haitat lisääntyvät jo nykyisellä kehityksellä
verrattuna 1960 tai 1990-luvun tilanteeseen. Tilastot osoittavat vuodesta 2008 lähtien
toteutettujen alkoholiveron korotusten olleen tärkeitä alkoholin kulutuksen ja sen
aiheuttamien haittojen vähentämiseksi. Kokonaiskulutus absoluuttisena alkoholina 15
vuotta täyttänyttä asukasta kohti on laskenut veronkorotusten seurauksena nopeasti
12,7 litrasta 10,8 litraan. Alkoholin kulutuksen lasku näkyy kiitettävästi myönteisenä
kehityksenä myös haittatilastoissa, esimerkiksi alkoholikuolleisuus on vähentynyt
sadoilla kuolemilla. Tätä myönteistä kehitystä ei saa missään tapauksessa vaarantaa.
Erityisen
huolestuttavia
alkoholin
saatavuuden
lisääminen
ja
tietoinen
kokonaiskulutuksen kasvattaminen ovat lasten näkökulmasta. Alkoholin käyttö
raskausaikana aiheuttaa joka vuosi maassamme jopa tuhannelle lapselle eritasoisia
FAS-oireita, jotka ilmenevät muun muassa kasvuhäiriöinä, oppimisvaikeuksina,
sosiaalisen
kehityksen
ongelmina,
keskushermoston
toimintahäiriöinä
ja
epämuodostumina.
Kohtuullinenkin
alkoholinkäyttö
raskauden
aikana
lisää
sikiövaurioiden riskiä.
Alkoholin käyttö ei ole koskaan vain yksilön oma asia, tai sen käytön seuraukset vain
kunkin omalla vastuulla, sillä alkoholin suurkulutus koskettaa vakavasti myös koko
lähipiiriä. Alkoholin kulutuksen kasvu tulee lisäämään inhimillistä kärsimystä tuhansissa
perheissä, aiheuttamaan mielenterveysongelmia, syrjäytymistä, sikiövaurioita,
huostaanottoja ja lasten turvattomuutta. Vaadimme, että uudistuksen lapsivaikutusten
arviointi tehdään perusteellisesti ja esitystä muutetaan ensisijaisesti lasten edun vuoksi.
16-vuotiaiden ei tule jatkossakaan saada myydä alkoholia edes vuorovastaavan
valvonnassa. On tärkeää, ettei lisätä alaikäisten kosketuspintoja alkoholiin, vaan
pitäydytään siinä, etteivät alkoholituotteet tai muutkaan päihteet kuulu alaikäisten
elämään.

1.3.2. Alkoholin myyntipaikkojen ja valikoiman määrän kasvu
Alkoholin vähittäismyynti on jo nyt lisääntynyt vajaassa kymmenessä vuodessa 700
miljoonalla eurolla. Esitetyn muutoksen myötä päivittäistavarakaupassa myytävien
alkoholijuomien prosenttirajan nosto nykyisestä 4,7 prosentista 5,5 prosenttiin
monikymmenkertaistaisi vahvempien alkoholijuomien saatavuuden, jos näitä juomia
saisi nykyisten Alkon 354 myymälän ja 61 noutopisteen lisäksi yli 5000:sta
päivittäistavarakaupan myyntipisteestä.
Hintakilpailun vuoksi väkevien alkoholijuomien hinnat putoavat ja sen myötä vahvempien
alkoholijuomien nettomyynti kasvaa päivittäistavarakaupassa vähintään 5 prosenttia ja
samalla kaupassa myytävien alkoholijuomien keskivahvuus lisääntyy nykyisestä 4,5
prosentista 5 prosenttiin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos arvioi muutoksen aiheuttavan
alkoholin kokonaiskulutukseen 6 prosentin kasvun. Alkoholihaittojen kasvaessa lisääntyy
myös alkoholin suurkuluttajien määrä ja alkoholiperäinen kuolleisuus vähintään 100—
150 hengellä vuosittain.
Juomasekoitusten eli niin sanottujen limuviinojen vapauttaminen elintarvikeliikkeisiin
monikymmenkertaistaisi näiden tuotteiden saatavuuden ja vaarantaisi viime vuodet
positiivisena jatkuneen nuorten raitistumiskehityksen. Valmistustaparajoituksen poisto
toisi kauppojen hyllyille mahdollisesti täysin uudentyyppisiä tuotteita, kuten
alkoholijäätelöitä, pulvereita ja energiajuomia, jotka houkuttelisivat varsinkin lapsia ja
nuoria.

1.3.3. Alkoholielinkeino suhteessa yhteiskunnan kustannuksiin
Alkoholielinkeinon toimintaedellytyksiä ei tule turvata kansanterveyden kustannuksella.
Alkoholin kulutuksen kasvusta aiheutuvat yhteiskunnalliset kustannukset tulevat
olemaan moninkertaiset verrattuna alkoholielinkeinon ja kaupan toimintaedellytysten
paranemisesta saatavaan taloudelliseen hyötyyn. Muutos ei todennäköisesti kuitenkaan
merkittävästi kasvata panimoiden tai ravintola-alan kokonaistyöllisyyttä tai edes
julkisuudessa vaadittua kaupanalan myyntiä tai työllisyyttä. Tulojen kasvu ohjautuu näin
yksinomaan alkoholitoimijoiden tuotoksi, eikä aiotusta tarkoituksesta huolimatta tue edes
maamme työllisyystilannetta.
Esitetyt työllisyysvaikutukset alkoholiteollisuuteen ja kaupan alalla jäävät vääjäämättä
pienemmiksi
kuin
alkoholin
kulutuksen
kasvun
aiheuttamat
negatiiviset
työllisyysvaikutukset
mm.
terveydenhuoltoon,
poliisiin,
lastensuojeluun,
järjestyksenvalvontaan ja korjaavaan päihdetyöhön.
Pahimmillaan esitetty lakiuudistus vaarantaa sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen
arvioidut
säästötavoitteet,
koska
se
aiheuttaisi
merkittäviä
menetyksiä
henkilötyövuosissa
ja
työn
tuottavuudessa
lisääntyvien
sairaslomien
ja
työkyvyttömyyden
myötä.
Lisäksi
se
aiheuttaisi
terveydenhuollon,
järjestyksenvalvonnan, liikennerikkomusten sekä onnettomuuksien lisäkustannuksia.
Suomen alkoholipolitiikalle on esimerkkiä Viron tekemistä päätöksistä, joiden
seurauksena Viro on nostamassa merkittävästi alkoholin verotusta, esimerkiksi oluen
verotusta jopa 65 prosentilla kesällä 2017.
Tupakkatuotteiden osalta Suomessa on edetty erittäin vastuullisesti. Tupakkatuotteiden
sijoittaminen pois näkyviltä elintarvikeliikkeissä antaa perustellun syyn kysyä, tulisiko
sama tehdä myös alkoholituotteiden osalta, varsinkin jos niiden valikoimaa ollaan
jatkossa lisäämässä.

1.3.4. Alkoholilain uudistus suhteessa perustuslakiin ja EU-lainsäädäntöön
Esitetty lakiuudistus on ristiriidassa Suomen perustuslain kanssa, koska maan
hallituksen tulee tehdä ainoastaan kansan hyvinvointia turvaavia esityksiä ja päätöksiä.
Lakiesitys ei vastaa hallituksen määrittelemää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa, jonka
päämääränä on alkoholin aiheuttamien ongelmien ja haittojen vähentäminen. Esitys
tunnustaa alkoholin vaikutukset elimistöä laaja-alaisesti vaurioittavana myrkyllisenä
kemikaalina ja keskushermostoon vaikuttavana riippuvuuden aiheuttajana.
EU-lainsäädännössä SEUT 168 artiklan 1 kohdan mukaan kaikkien unionin politiikkojen
ja toimintojen määrittelyssä ja toteuttamisessa tulee varmistaa ihmisten terveyden
korkeatasoinen suojelu. Valmisteilla olevan alkoholilain nykyinen muoto vaarantaa
tämän tavoitteen vakavasti.

1.3.5. Alkoholin tilastoimaton kulutus ja matkustajatuonti
Alkoholin tilastoimaton kulutus ja matkustajatuonti eivät ole lisääntyneet kymmenessä
vuodessa tilastoidun kulutuksen laskiessa, vaan ne ovat edelleen suunnilleen vuoden
2006 tasolla. Oluen, siiderin ja lonkeroiden matkustajatuonti ei vähene myöskään aiotun
uudistuksen myötä samassa suhteessa kuin kotimaan kulutus kasvaa. Uudistuksen
vaikutukset jäävät kaikkiaan varsin negatiivisiksi matkustajatuonnin kannalta.
Matkustajatuonnin merkitystä kotimaiselle alkoholin kokonaiskulutukselle on
julkisuudessa merkittävästi liioiteltu. Virolaisen hintatason mukaan arvioituna
matkustajatuonnin yhteisarvo on noin 300 miljoonaa euroa vuosittain eli vain noin 6

prosenttia koko Suomen alkoholimarkkinoista, kun alkoholijuomien tilastoidun myynnin
arvo maassamme on vuosittain yhteensä peräti 4,6 miljardia euroa (2014). THL:n
alustavien arvioiden mukaan matkustajatuonti tulisi kuitenkin vähenemään vain noin
yhden prosentin, joten vaikutus jää hyvin mitättömäksi kotimaan kulutuksen kasvun
rinnalla.

1.3.6. Alkoholilaki paikallisessa työssä ja vaikutus tasa-arvoisuuteen
Lakiesityksessä on mainittu tavoitteeksi lisätä konkreettisin toimin kansalaisten
mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elinympäristöönsä ja terveellisiin elintapoihin.
Alkoholin saatavuuden, kulutuksen ja haittojen lisääntyessä tämä on kuitenkin entistäkin
vaikeampaa.
Anniskeluoikeuspaikkojen aukioloaikojen vapautuminen lisäisi osaltaan entisestään
alkoholin saatavuutta ja öistä humalajuomista, ja siten myös häiriökäyttäytymistä ja
väkivaltatilanteita. Yhden litran lisäys alkoholin kokonaiskulutuksessa on Suomessa
johtanut kuuden prosentin lisäykseen pahoinpitelyrikollisuuden määrässä.7
Lakiesitys kyseenalaistaa myös kansalaisten tasa-arvoisuuden. Esitys ei tue hallituksen
terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ja terveyserojen vähentämisen kärkihanketta,
koska se lisää heikommassa sosioekonomisessa tilanteessa elävien ja päihteitä jo
entuudestaan runsaasti käyttävien vaikeuksia vapauttaessaan alkoholijuomien myyntiä.
Liikenneraittiuden osalta suomalaiset ovat hyvin yksimielisiä, eikä päihteiden käyttöä
hyväksytä liikenteessä. Sen vuoksi on perusteltua kysyä, tulisiko varsinkin
tieliikenteessä olla promillerajan osalta nollatoleranssi lähinaapureiden tavoin.

1.4. Vaikuttaminen ja yhteistyöverkostot
RY tarjoaa ja etsii kansalaisjärjestötoiminnassaan väyliä vaikuttamiseen, valistamiseen
sekä vaihtoehtojen valitsemiseen. RY:n edustajat osallistuivat vuonna 2016 aktiivisesti
ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston (jatkossa EPT-verkosto), SOSTE Suomen
sosiaali ja terveys ry:n työryhmiin, tapaamisiin, koulutuksiin ja tapahtumiin. Lisäksi
Raittiuden Ystävillä on edustaja OK Siviksen (ent. OK-opintokeskus) ja VAK ry:n (ent.
Vapaan Alkoholistihuollon Kannatusyhdistyksen) hallituksissa sekä edustajat Joutsenon
opiston johtokunnassa/hallituksessa.

RY on mukana Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkostossa (jatkossa EPT-verkosto)8,
joka on 45 päihdejärjestön yhteenliittymä. Toiminta käynnistyi vuonna 2012 Rahaautomaattiyhdistyksen rahoittamana ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n (jatkossa EHYT
ry) koordinoimana. Verkosto toimii aktiivisesti kansanterveyden ja hyvinvoinnin puolesta
päihde- ja pelihaittoja ehkäisten ja vähentäen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos – Juomatapatutkimus 2008
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80003/a8b2883f-5a53-471d-97a1-0d7e6b3b8aeb.pdf?sequence=1 [13.2.2017].
8
Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto http://www.ept-verkosto.fi [14.2.2017].
7

Vuonna 2016 verkoston työssä korostuivat alkoholilain kokonaisuudistuksen
kommentointi ja vaikuttamistyö erityisesti suhteessa kansanedustajiin ja päättäjiin.
Erityisesti valtiovallalle suunnatuissa kannanotoissa painotettiin hyvinvoinnin ja
terveyden edistämistä osana julkisen sektorin työtä sekä kansalaisvaikuttamista ja osallistumista. Verkoston päälinjoista päättävä järjestöjohtajien kokous pidettiin kaksi
kertaa toimintavuoden aikana. RY:n toiminnanjohtaja Marko Kailasmaa edusti RY:tä
kokouksissa.
Kailasmaa toimi vuonna 2016 perustetussa EPT-verkoston puheenjohtajistossa, jota
johti verkoston puheenjohtaja, A-klinikkasäätiön toimitusjohtaja. Puheenjohtajistoon on
koottu verkoston työryhmien puheenjohtajat. Puheenjohtajiston työ koostui vuoden
aikana muun muassa verkoston operatiivisesta johtamisesta, työryhmien työn
koordinoinnista, lausuntojen laatimisesta ja kokoustyöskentelystä. Puheenjohtajisto
kokoontui kolme kertaa vuoden 2016 aikana.
Kailasmaa
toimi myös EPT-verkoston viestintäja
vaikuttamistyöryhmän
puheenjohtajana ja jäsenenä asiantuntija Laine. Aikaisemmin toimineeseen verkoston
viestintätyöryhmään yhdistettiin vuonna 2016 vaikuttamistavoitteet, kun verkoston
aikaisemmasta
vaikuttamistyöryhmästä
muodostettiin
em.
EPT-verkoston
puheenjohtajisto. Viestintä- ja vaikuttamistyöryhmä loi ja mahdollisti verkostolle uusia
näkyvyyksiä ja vaikuttamistyön yhteyksiä. Työryhmän tehtävänä olivat erityisesti
kampanjat, tapahtumat ja mediayhteydet. Työryhmä kokoontui seitsemän kertaa
toimintavuoden aikana.
EPT-verkosto järjesti STM:n hallintoneuvos Ismo Tuomisen johdolla alkoholilain
kokonaisuudistukseen liittyvän informaatiotilaisuuden EHYT ry:n tiloissa 29.11. RY:n
edustajina tilaisuuteen osallistuivat puheenjohtaja Martti Vastamäki ja toiminnanjohtaja
Marko Kailasmaa.

Päihteetön pelikenttä -verkosto
Verkosto julkaisi vuonna 2016 uuden esitteen teemalla ”Päihteet ja urheilu eivät kuulu
yhteen – Tukea urheiluseuroille päihteettömyyden edistämiseksi”. Esitteen keskeisenä
tavoitteena on edistää urheilu- ja liikuntaseurojen päihdevalistustyötä lasten ja nuorten
hyvinvoinnin ja terveellisten elämäntapojen vahvistamiseksi. Verkostossa ovat mukana
A-klinikkasäätiö, Alkoholiohjelma, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Music Against Drugs
ry, Raittiuden Ystävät ry, Suomen Olympiakomitea, Syöpäjärjestöt sekä Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos.9
RY oli myös vuonna 2016 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. RY:n edustajina verkostossa vuonna 2016 olivat suunnittelija Emma
Holsti ja asiantuntija Emilia Laine.
Preventiimi on Humanistisen ammattikorkeakoulun hallinnoima nuorisoalan ehkäisevän
päihdetyön
osaamiskeskus.
Raittiuden
Ystävät
on
Preventiimin
kumppanuusorganisaatio. Preventiimin kokouksiin, koulutuksiin ja matkoihin vuonna
2016 osallistuivat suunnittelija Emma Holsti, toiminnanjohtaja Marko Kailasmaa ja
asiantuntija
Emilia
Laine.

Ehkäisevän päihdetyön materiaalit – Päihteetön pelikenttä -verkosto http://ept-materiaalitietokanta.fi/?i=106361&v=406
[14.2.2017].
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Lasten terveysfoorumi
RY on Lasten terveysfoorumin jäsen (jatkossa LTF/Foorumi). LTF on järjestöverkosto,
joka tukee yhteisvaikutuksella ammattikasvattajia, terveystyötä tekeviä ja muita lasten
kanssa toimivia. Verkoston vahvuutena on nopea reagointi ajankohtaisiin lasten ja
nuorten terveyteen ja hyvinvointiin liittyviin asioihin. LTF seuraa aktiivisesti tapahtumia,
vastaanottaa viestejä eri tahoilta ja tarvittaessa niiden pohjalta tekee toimenpiteitä
asioiden näkyväksi tekemiseksi. Toiminnanjohtaja Marko Kailasmaa edusti RY:tä
verkostossa vuonna 2016.10
Foorumin tavoitteena on:
• edistää lasten ja nuorten terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta alan ammattilaisten kanssa
• kannustaa kaikkia aikuisia toimimaan myönteisenä mallina lapsille ja nuorille
• vaikuttaa päättäjiin, ottaa kantaa ja toimia yhteistyössä alan tutkimuslaitosten kanssa
• järjestää tapahtumia, joissa lapsen ja nuoren ääni tulee kuulluksi.
Foorumi järjesti 9.11.2016 Eduskunnan pikkuparlamentissa Lasten terveyskäräjät
kouluhyvinvoinnista ja sen edistämisestä. Tilaisuus suunnattiin ensisijaisesti
kansanedustajille, kuntapäättäjille, opettajille, kuraattoreille ja järjestöjen edustajille ja
muille alan ammattilaisille.11
LTF:ssa toimii 25 jäsenjärjestöä ja neuvoa antavaa tukijäsentä. Foorumiin kuuluvat
Raittiuden Ystävien lisäksi foorumia koordinoiva SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
sekä järjestöjäseninä Aseman Lapset ry, Diabetesliitto ry, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry,
Ensi- ja turvakotien liitto ry, Folkhälsans Förbund rf, Hengitysliitto Heli ry, Koulutus
Elämään -säätiö, Lapsi 2000 ry, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry, Music Against
Drugs ry, Raittiuden Ystävät ry, Suomen Hammaslääkäriliitto ry, Suomen
Mielenterveysseura, Suomen Reumaliitto ry, Suomen Sydänliitto ry, Suomen
Vanhempainliitto ry, Syöpäjärjestöt, Väestöliitto, WAU ry ja YMCA Finland. Foorumin
neuvoa antavina tukijäseninä toimivat opetushallitus, sosiaali- ja terveysministeriö,
Suomen Kuntaliitto sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.12

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. RY:n edustajana
NordAN-konferenssiin 15.–16.10.2016 Oslossa osallistui asiantuntija Emilia Laine.

Nordiska Godtemplarrådet (NGR)
NGR on pohjoismaisten raittiusjärjestöjen yhteistyöelin, joka järjestää mm. vuosittain
pidettävät kehittämispäivät ja julkaisee sähköistä Nordglob-uutiskirjettä. RY:n edustajana
NGR Sociala verksamhet i norden -tapahtuma 27.–29.5.2016 Kööpenhaminassa
osallistui RY:n hallituksen jäsen Joni Villanen.
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Lasten terveysfoorumi http://www.soste.fi/tapahtumat/verkostot/lasten-terveysfoorumi.html [14.2.2017].
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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
Kirsi Poikonen 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 2016 Raittiuden Ystävät myönsi pieniä
toiminta-avustuksia 18 yhdistykselle, yhteensä n. 5 000 euroa. Muutoin piirit ja paikalliset
raittiusyhdistykset toimivat joko kunnilta saamiensa yksittäisten avustusten tai
omarahoituksen varassa. Omarahoitusta hankittiin pääasiassa järjestämällä erilaisia
tilaisuuksia, kuten kirpputoreja, toritapahtumia yms. tai myymällä omia tuotteita ja
palveluita, kuten esim. leivonnaisia, käsityötuotteita, joulupukkipalvelua jne.
Paikallisyhdistykset ja piirit ovat ottaneet myyntiin keskusjärjestön tuotteita, esimerkiksi
surunvalitteluadresseja.
Keskusjärjestön työntekijät osallistuivat mahdollisuuksiensa mukaan sekä piirijärjestöjen
että paikallisyhdistysten kokouksiin ja antoivat tilaisuuksien suunnittelu- ja
toteuttamisapua. RY:n toimisto lähetti jäsenyhteisöilleen kolme jäsenkirjettä vuonna
2016.
Patentti- ja rekisterihallituksen rekisteritietojen päivittämisen yhteydessä RY:n toimisto
kartoitti lakkauttamisuhan alla olevien jäsenyhdistysten tilannetta ja toimintavalmiutta.
RY:n jäsenyhteisöt eivät pyytäneet tukea yksityiskohtaisen tulevien vuosien
toimintasuunnitelman laatimiseen. Mahdollisuutta tarjottiin mm. jäsenkirjeessä.
Jäsenyhteisöjä innostettiin RY:n pitkäntähtäimen suunnitelman mukaisesti toiminnan
tehostamiseen, jotta ne kykenisivät saavuttamaan entistä merkittävämpää vaikutusta
yhteiskunnan yleiseen mielipiteeseen, kasvattamaan jäsenyhdistysten jäsenmäärää
sekä vahvistamaan yhdistysten ja keskusjärjestön paikallisia ja alueellisia
vaikutusmahdollisuuksia.
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
2016 erilaisiin toimintoihinsa yhteensä 8862 osanottajaa (31.3.2017 mennessä
saapuneiden vuosikertomusten mukaan).

Raittiuslähettilästoiminta

Raittiuden Ystävät ry:n raittiuslähettiläs Joni Villanen ryhtyi kiertämään Etelä-Suomen
raittiusyhdistyksiä tavoitteenaan tuoda uusia ideoita yhdistysten toimintaan.
Raittiuslähettiläs Villanen on järjestänyt vuonna 2008 perustamassaan Oman Elämänsä
Sankarit ry:ssä lähes viikoittain päihteetöntä toimintaa kotipaikkakunnallaan Porvoossa.
Vuonna 2016 raittiuslähettiläs on tarjonnut apuaan ja ideoitaan toimintaan kahdelle
paikallisyhdistykselle ja Päijät-Hämeen raittiuspiirille. Raittiuslähettiläs toiminta jatkuu
myös vuonna 2017.

III KAMPANJAT JA MUU TOIMINTA
3.1. Selvin päin kesään
Selvin päin kesään -kampanja järjestettiin vuonna 2015 14. kerran. Kampanja haastoi
sekä nuoria että heidän vanhempiaan päihteettömään juhlintaan koulujen
kevätlukukauden päättäjäisviikonloppuna ja yleensä kesän viettämiseen raittiisti.
Aikuisväestöä kehotettiin toimimaan nuorten päihteettömän elämän ja turvallisuuden
puolesta. 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.13
Kampanjassa oli vuonna 2016 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 rf, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin
Lastensuojeluliitto,
Myllyhoito,
Nuorisokasvatussäätiö,
Nuorten
Ystävät,
Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik, Poikien ja tyttöjen keskus, Sininauhaliitto,
Sininuorisoliitto, Suomen ASH, Suomen Punainen Risti, Suomen Terveydenhoitajaliitto
ja Suomen Valkonauhaliitto.14
Radio Sandels (Iisalmi/Kuopio) haastatteli 3.6.2016 toiminnanjohtajaa kampanjasta.
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 2016 raittiusteko -tunnustus
Osana Valtakunnallisen raittiusviikon (7.–13.2016) ohjelmaa myönnettiin Vuoden 2016
raittiusteko -tunnustus jaetusti Ylen Inhimillinen tekijä -ohjelmalle ja blogisti Lea
13
14

Selvin päin kesään -kampanja http://selvinpainkesaan.fi/ [14.2.2017].
Selvin päin kesään -kampanjan kampanjakumppanit http://selvinpainkesaan.fi/suomi/ [14.2.2017].

Ansamaalle. Inhimillinen tekijä -ohjelma palkittiin jaksostaan 5.10.2016 Tunnollisen
naisen salainen elämä. Miksi alkoholista tulee naisen uskollisin ystävä? 15 Oulun
kaupungin tiedottaja Lea Ansamaa palkittiin Tähtien tuiketta -bloginsa tekstistä
5.10.2016 Anna lapselle raitis joulu – tai koko elämä16. Palkitut saivat tunnustukset
avoimesta ja kannustavasta tavasta käsitellä raittiutta elämää eri tavoin tukevana
tekijänä.
Raittiuden Ystävät ry jakaa Vuoden Raittiusteko -tunnustuksen vuosittain henkilölle tai
taholle, joka on toiminnallaan merkittävästi edistänyt raittiutta ja terveitä elämäntapoja.
Raittiusteko-tunnustus jaettiin vuonna 2016 14. kerran.17

3.3. Anna lapselle raitis joulu -kampanja
Valtakunnallinen Anna lapselle raitis joulu -mediakampanja toteutettiin 19. kerran
marras–joulukuussa 2016. Ensisijainen kampanja-aika oli 14.–27.12.2016. Kampanjan
35 kampanjakumppania vetosivat maamme aikuisväestöön, jotta he antaisivat lapsille
raittiin ja turvallisen joulun sekä toimisivat niin, etteivät päihteet uhkaa lapsia. TV- ja
radiokampanja sekä julistekampanja on suunnattu suomalaisille perheille, joissa usein
varsinkin juhlapyhinä käytetään runsaastikin alkoholia.18
Yle TV1 ja Yle Fem -kanavilla 12.–18.12.2016 esitetty kampanjan tv-tietoisku sai yli 15vuotiailla katsojilla noin 1,1 miljoonaa kontaktia/katselukertaa. Radiotietoisku kuultiin
Radio Porin ja Radio Fonin (Porvoo) kanavilla. Kampanjan valtakunnallinen
mediatiedote lähetettiin 12.12.2016. Lisäksi maakuntalehdille lähetettiin 19.12.
vetoomus lasten raittiin joulun puolesta.
Kampanjalle ostettiin verkkomainontanäkyvyyttä Fonecta Oy:n kautta 15.–26.12.2016 ja
sen myötä kampanjan bannerit 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.
Kampanjajulistetta oli esillä noin 10 000 kpl ja postikorttia noin 7 100 kpl mm. liike- ja
ostoskeskuksissa, neuvoloissa, päiväkodeissa, kouluissa, kirjastoissa ja seurakuntien
tiloissa sekä asunto-osakeyhtiöiden yhteisissä tiloissa. TV- ja radiotietoiskuissa,
verkkosivuilla, julisteissa, postikorteissa ja bannereissa oli käytössä Metropolia
Ammattikorkeakoulun vuonna 2013 uudistama kampanjan visuaalinen ilme, joka
päivitettiin vastaamaan vuoden 2016 tarpeita. Kampanjajuliste painatettiin
Laatupainossa Vihannissa.
Kampanja on koettu tärkeänä Raittiuden Ystävien ja kampanjakumppaneiden parissa.
Kampanjan myötä Raittiuden Ystävien verkostoyhteistyö on entisestään laajentunut ja
tunnettuus kasvanut. RY:n puheenjohtaja Martti Vastamäki esitteli kampanjaa 4.–
5.10.2016 järjestetyllä MS SOSTE -risteilyllä, jolla oli mukana yli 1100 järjestöedustajaa.
Kaikki puheenjohtajan haastattelemat risteilyosanottajat muistivat ja tunnistivat kampanjan.
Kampanja liittyy Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelman mukaisiin päihteiden käytön
vähentämistavoitteisiin, päihteistä aiheutuvien haittojen vähentämispyrkimyksiin sekä
15
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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
34 kampanjakumppania, joista ensimmäistä kertaa olivat mukana Raittiuden Ystävien
Urheiluliitto, SOS-Lapsikylä ja Viron Raittiusliitto (Eesti Karskusliit) sekä Helsingin
Kouluraittiuspiiri. Muut kampanjakumppanit olivat A-Kiltojen Liitto ry, Aklinikkasäätiö/Lasinen lapsuus -projekti, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Elämäni Sankari
ry, Ensi- ja turvakotien liitto, ETRA-liitto, Förbundet Hem och Skola, Helsingin kaupungin
sosiaali- ja terveysvirasto – Aikuisten ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö, Koulutus
Elämään -säätiö, KRAN rf, 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 Pori,
Sininuorisoliitto, Suomen ASH, Suomen Punainen Risti, Suomen Terveydenhoitajaliitto,
Suomen Valkonauhaliitto, Suomen Vanhempainliitto, Tehy ja Yle.

3.4. Kulttuurisensitiivinen ånni-yhteistyöhanke
Vuosi 2016 oli nelivuotisen ånni-hankkeen19 (2014–2017) kolmas hankevuosi.
Seitsemän hankekumppanin yhteistyöhanke antaa eväitä kasvattajille, vanhemmille ja
opetustehtävissä toimiville, lasten ja nuorten kanssa käytävään vastuulliseen ja
kulttuurisensitiiviseen päihdekeskusteluun. Hankkeen tavoitteena on aikaistaa
vastuullista päihdekasvatusta ja taata lapsille luotettavaa aikuisten tukea tasapainoiseen
kasvuun ja kehittymiseen.
RY:n asiantuntijapanoksella toteutettiin vuonna 2016 hankkeen viestinnän ja
markkinoinnin operatiivinen suunnittelu sekä luotiin mediayhteyksiä. RY vastasi
mediatiedotteiden toteutuksesta sekä teki yhteistyötä mainostoimiston, projektipäällikön
ja Ehyt ry:n aluetyöntekijöiden kanssa (Pohjois-Karjala ja Vantaa). Lisäksi
asiantuntijapanoksella toteutettiin ånni yhdessä -vertaisohjaajakoulutus Raittiuden
Ystävien liittovaltuustolle 17.9.2016.
Vuonna 2016 ånni yhdessä -mallista viestittiin erityisesti Pohjois-Karjalan alueella. RY
valmisteli mainostoimisto Sensein kanssa Joensuussa, Kiteellä, Rääkkylässä ja
Tohmajärvellä järjestettyjen ånni yhdessä -keskustelutapaamisia markkinoinnin
pilottialueella ilmestyvissä medioissa ja Joensuun alueen tapahtumien verkkosivuilla.
Pohjois-Karjalan pilottialueen viestintäkampanja Suomen tärkein talkshow järjestettiin
6.–19.6. Joensuussa (pääkeskustelutapahtuma 14.6. Iso Myy -kauppakeskuksessa).
Keskustelutapahtumaan lähetettiin suoramarkkinointina kutsuja alakouluaan päättävien
lasten perheille Joensuun alueella. Pohjois-Karjalan alueella julkaistiin mediatiedotteita
kulttuurisensitiivisestä päihdekeskustelusta ja terveellisistä elämänvalinnoista ja yksi
laajempi henkilökuva eri medioiden hyödynnettäväksi.
Kesällä 2016 julkaistiin tiedote Helsingissä järjestetystä somaliväestön pohjoismaisesta
konferenssista. Keväällä toteutettiin myös Ivalo-mainostoimiston tuottamana
valtakunnallinen videokampanja Lapset kertovat, miltä humalainen näyttää?
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Vantaan pilottialueen viestintätoimia varten haastateltiin somaliväestön edustajia
Vantaan alueen aluetyöntekijän kanssa. Haastattelut antoivat merkittävää ja
yksityiskohtaista tietoa somaliväestön näkemyksistä ja toiveista ehkäisevän päihdetyön
osalta sekä vahvisti entisestään yhteistyömahdollisuuksia heidän kanssaan ajatellen
hankkeen toimintaa vuonna 2017 ja mahdollisia myöhempiä hanketoteutuksia.
Haastattelut osoittivat lisäksi, että on entistäkin perustellumpaa tehdä yhteistyötä
somaliväestön kanssa ehkäisevän päihdetyön kysymyksiin liittyen.
ånni-hanke on kulttuurisensitiivinen ja siinä hyödynnetään sosiaalisen markkinoinnin
menetelmää. Kohderyhmiksi on valittu suomenkielisten lisäksi ruotsinkieliset VarsinaisSuomessa,
venäjänkieliset
Pohjois-Karjalassa
ja
somalinkieliset
Vantaalla.
Hankeyhteistyöhön kuuluivat RY:n osalta ohjausryhmätyöskentely ja viestinnän
suunnittelutyö. Työhön osallistui RY:stä toiminnanjohtaja.
Hanketta koordinoi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry ja RY:n lisäksi muut
yhteistyökumppanit ovat Koulutus Elämään -säätiö, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,
Music Against Drugs, Suomen Vanhempainliitto ja YMCA Finland.

3.5. Päihteetön Pää -hanke
Päihteetön Pää -hanke aloitettiin 1.6.2016. Hanke on saanut rahoituksen suoraan
Suomen Eduskunnan päätöksellä ja se on kanavoitu Opetus- ja Kulttuuriministeriön
kautta yhdistykselle.
Hanke on valinnut kolme lähestymistapaa hankkeen toteuttamiseksi. Peruslähtökohta on
kohdata nuoria siellä missä he ovat, heidän kielellään ja heidän ympäristössään:
laadullinen kohtaaminen No Smoking Cafe Vantaan Koivukylässä, määrällinen
kohtaaminen katukohtaamisissa eri puolella Suomea jalkautuen nuorten pariin ja
hankkeen sisällöllisen materiaalin tuotanto yhdistettynä nuorten osallistamiseen eri
Internetkanavien kautta maan. Kohderyhmänä kaikilla näillä osa-alueilla ovat 12–18vuotiaat nuoret.
Hankkeen materiaalintuotanto on alkanut heti hankkeen alusta asti. Siihen on kuulunut
Internet-sivustojen sisällön ja rakenteen sekä hankkeen tiedotus-strategian luominen
yhden kokoaikaisen ja kolmen osa-aikaisen työntekijän voimin. Tämä sisältää muun
muassa osallistavan Internet-sivustokokonaisuuden sekä pajatoimintamahdollisuuden
eri nuorisotyötätekevien tahojen kanssa, kuten kirjastot, nuorisotilat ja eri
nuorisotyötätekevät yhdistykset.
Hankkeen pääviesti nuorille on Ajattele itse! Nuoret pyritään saattamaan eri keinoin
itsenäiseen pohdiskeluun ja kannanottoon päihteistä ja tupakkatuotteista. Sisällöllinen ja
tekninen toteutus on nykyisessä viestintäkulttuurissa pikemminkin prosessi kuin yksi
valmis tuote. Syksyn 2016 aikana kehitettyjen formaattien ansiosta hanke voi tuottaa
jatkossakin uutta materiaalia kohtuullisen nopealla rytmillä. Hankkeen sisällöllisessä ja
tiedotuksellisessa suunnittelussa on hyödynnetty alan tutkimuksia ja kirjallisuutta. Niiden
perusteella nuorten omaehtoinen ajattelu ja oman mielipiteen kunnioittaminen ovat
nousseet keskeiseen asemaan hankkeessa. Hankkeen kannalta tämä tarkoittaa nuorten
osallistumista muun muassa kilpailuihin ja heidän johdattamistaan samalla tutkitun
tiedon pariin. Olennaista on, että nuoret saavat tutkittua tietoa, jonka perusteella he
voivat muodostaa aktiivisen ajattelun kautta oman näkemyksensä eri päihteistä ja
tupakkatuotteista.

Valittuun toimintatapaan on perusteena se, etteivät opetusta antava materiaali,
perinteinen valistusmateriaali ja valistustapa, pysty kilpailemaan nykyisessä Internetmaailmassa muiden mielipidevaikuttajien kanssa. Kampanja ohjaa nuorta aktiiviseen
mielipiteen muodostamiseen faktapohjaisesta informaatiosta sen sijaan, että nuori olisi
ainoastaan tiedon passiivinen vastaanottaja kuten perinteisessä valistuksessa.
Hankeen ensimmäisen puolivuotisen toiminnan aikana Internet-sivuille avattiin kaksi em.
lähtökohdilta toimivaa nuoria osallistuttavaa toimintakokonaisuutta: Päihteillä vai ilman ja
Testaa tietosi kannabiksesta sähköiset toimintaelementit. Näiden toimintaelementtien
yhteydessä on luotu tietotekninen graafinen pohja vastaavanlaisten toimintaelementtien
monistamiseen uusilla sisällöillä, mikä nopeuttaa vastaavanlaisten materiaalien luomista
jatkossa. Tuotettu materiaali on saanut hyvän vastaan oton niin kohderyhmän parissa
kuin heidän parissaan työskentelevien keskuudessa. Yhteistyökumppaneita, kuten
kirjastoja, nuorisotiloja ja nuorisotoimijoita, varten on tuotettu yksi hankkeen kiertävä
kampanjapiste.
Hankkeen laadullinen kohtaavatyö alkoi Vantaan Koivukylässä No Smoking Cafe´n
merkeissä 17.6.2016 yhden osa-aikaisen työntekijän voimin. Kohtaamispiste on auki
kolme kertaa viikossa ja paikallisten kohtaamista on suoritettu niin kiinteästä
toimipisteestä kuin jalkautumalla nuorten pariin Koivukylässä. Päämääränä on tavoittaa
paikallisia nuoria rakentavamman tekemisen pariin ja olla heille tukena sekä apuna
päihde- ja tupakkakysymyksissä sekä johdattaa heidät hankkeessa tuotetun materiaalin
pariin. Vantaan Koivukylä on noussut valtakunnalliseen tietoisuuteen siellä ilmenneen
poikkeuksellisen huumeilmiön takia: jopa 12-vuotiaiden lasten tiedetään käyttävän
amfetamiinia ja erityisesti kannabis on arkipäiväistynyt eri päihdeaineiden joukossa
voimakkaasti. Kovien huumeiden ja kannabiksen käyttö on yleisesti ottaen lisääntynyt
nuorten parissa Koivukylän alueella, mutta lapset kovien huumeiden käyttäjinä on
Suomessa täysin uusi ilmiö.
Niin ikään Koivukylän sosioekonominen tilanne ja yleinen päihteiden käyttö ovat maan
keskivertolähiöihin nähden haastavia.
Näistä syistä nuorten laadulliseen kohtaavaan työhön on valittu ensin Itä-Vantaan alue
ja sittemmin Vantaan Koivukylä. Näkemyksemme mukaan paras lähestymistapa oli
perustaa hankkeen kohtaavan työn piste. Nuorille annetaan henkilökohtaista aikaa ja
harrastusmahdollisuuksia, kuten biljardia, pöytätennistä ja yhteisiä elokuvailtoja
yhdistettynä rakentaviin keskusteluihin elokuvan johdattamana. Kokonaisuudessaan
tavoitteena on saattaa kohtaamispisteessä käyvät nuoret itsenäiseen ajatteluun
suhteessa päihteisiin ja elinympäristöön, jonka roolimallit eivät ole joka tilanteessa
rakentavia. Työ on saatu tällä sektorilla hyvin käyntiin ja luottamuksen rakentaminen
paikallisiin nuoriin on edistynyt hyvin, mikä on onnistuneen laadullisen kohtaamisen
ehdoton edellytys.
Hankeen määrällinen kohtaaminen aloitettiin 22.6.2016 yhden osa-aikaisen työntekijän
voimin. Määrällisen kohtaamisen tavoitteena on kohdata mahdollisimman laajalla
alueella kohderyhmän ikäisiä nuoria siellä missä he liikkuvat, tehden hanketta tunnetuksi
ja johdattaen nuoret Internettiin tuotetun materiaalin pariin. Tässä työssä on ollut
mukana myös hankeen graafisella ilmeellä varustettu kampanjabussi ja teltta
oheismateriaaleineen. Tämä työalue on toteutunut poikkeuksellisen tehokkaasti
olemassa oleviin resursseihin nähden. Maantieteellisesti kohtaamista on suoritettu
Helsingin keskustasta aina Utsjoelle asti ja yksittäisiä kohtaamisia on kertynyt noin 20
000. Kohtaamisesta on vastannut yksi osa-aikainen hanketyöntekijä vapaaehtoisten
kanssa. Vapaa-ehtoisia on ollut antamassa panostaan hankkeelle ja yhteensä heitä on
ollut noin 20. Osalla vapaaehtoisista työnpanos on ollut huomattava.

Poikkeuksellista on ollut myös, että suurin osa hankkeen vapaaehtoisista on nuoria tai
nuoria aikuisia, mikä helpottaa nuorten luontevaa kohtaamista. Helsingin Taiteiden
yössä
25.8.2016
hankkeelle
saatiin
käyttöön
myös
kampanjabussi
kampanjateippauksilla. Tätä kautta on saatu järjestetyksi hyvin huomiota saavia
ulkoilmatapahtumia. Tulevaisuuden kannalta hankkeen osittaisessa käytössä oleva
kampanjabussi mahdollistaa hankkeen jalkautumisen myös sellaisille hajaasutusalueille, jonne ei muutoin päästäisi.
Hanke on hyvin ajankohtainen, koska varsinkin kannabiksen suosion nousu ja
ekstaasikokeilujen yleistyminen edellyttävät valistuksellisia ponnisteluja. Valitettava piirre
tutkimusten perusteella on, että huomattava osa nuorista muodostaa nykyisin
mielipiteensä päihteistä pitkälti toisten henkilöiden Internet-kirjoitusten ja ystäväpiirinsä
mielipiteiden perusteella, jotka usein ovat yksipuolisia ja perustuvat harvoin tutkittuun
tietoon. Niin ikään nuorten parissa yleiset käsitykset nuuskan ja sähkötupakoinnin
haitattomuudesta kertovat merkittävästä tietämättömyydestä nuorten parissa, samalla
unohtamatta perinteistä tupakointia koskevaa valistusta.
Hanke pyrkii täyttämään näitä tiedotus-valistuksellisia aukkoja nuorten parissa niin
fyysisen kuin virtuaalisen kohtaamisen kautta. Hanke etsii edelleen sopivia roolimalleja
valistamisen tueksi. Roolimallit ovat tutkimuksista tulleiden tietojen perusteella
tehokkaimpia tapoja vaikuttaa nuorten mielipiteen muodostamiseen ja näin ollen
ensiarvoisen tärkeä elementti valistuksen tehostamiseksi. Parhaassa tapauksessa
roolimallit mahdollistaisivat hankkeelle myös laajemman kouluyhteistyön ja
nuorisotilayhteistyön maan laajuisesti helpottaen yhteistyöverkon rakentamista.

3.6. Liikenneraittiuskampanja #rohkee
RY oli vuonna 2016 edelleen mukana Rattijuopumuksen vastaisessa Liikenneturvan
järjestämässä #rohkee-kampanjassa EPT-järjestöverkoston kautta. Vuoden aikana
toteutettiin kaksi kampanjajaksoa: ensimmäinen kesä–elokuussa ja toinen
marraskuussa. Vuoden 2015 kampanjatoteutuksesta kerätty palaute 15–24-vuotiailta
osoitti heidän omaksuneen hyvin kampanjan ydinviestin (Älä päästä kaveria kännissä
rattiin).20
Kesällä 2016 kampanja teki yhteistyötä radiokanava LOOPin kanssa. Kanavan
verkkosivuilla pyörii #rohkee-kuvakilpailu, jota tuettiin kuukauden jatkuneille
toimituksellisilla nostoilla. Kuvakilpailun kuvia voi katsoa Instagramista 21, tunnisteella
#rohkee sekä LOOPin verkkosivuilta. Lisäksi kampanja jalkautui neljälle eri festarille:
Himosfestivaali (24.6.), SummerUp (7.7.), KuopioRock (23.7) ja JurassicRock (5.8.).
Kampanjaa tuettiin lisäksi verkko-, TV- ja radiomainonnalla sekä somenostojen voimin.
Kampanja näkyy myös Ylen kanavilla. YouTube-ryhmä Justimus julkaisi huumoripitoisen
mutta valistavan #rohkee-kampanjaelokuvansa.22 Tapahtumien ja erityisesti
radioyhteistyön myötä kerättiin henkilökohtaisia sitoumuksia digitaalisesti kampanjan
tueksi tavoitteena vaikutus sekä omaan että ystäväpiirin käyttäytymiseen. Tavoitteena
on nuoren sitoutuminen olemaan ”rohkee” ja estämään kaverin rattijuopumus. Näkyvä
sitoutuminen vaikuttaa sekä omaan että kaveripiirin käyttäytymiseen sosiaalisen normin
kautta.23
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Kampanjan marraskuun 2016 toteutuksessa Liikenneturva tiedotti kampanjasta kärkenä
ESRA-projektin havainnoimat suomalaisten rattijuopumusasenteet vertailukohtana muut
Euroopan maat.24 Lisäksi 22.11.2016 järjestettiin kampanjan elokuvanäytös ja palkittiin
sosiaalisen sitoutumisen antaneita ”rohkeita” nuoria. RY:n kanavissa kampanja oli esillä
erityisesti raitis.fi-järjestölehdessä. Kampanjan koordinaattorina toimii Liikenneturva ja
yhteistyössä ovat mukana Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, poliisi ja EPT-verkosto,
josta mukana ovat erityisesti RY, EHYT ry ja Music Against Drugs. Kampanja jatkuu
vuonna 2017.

3.6. Medianäkyvyys
8.2. Raittiuden Ystävät ry: Alkoholin myyntiaikoja ei tule vapauttaa – valtakunnallinen mediatiedote
12.2. Raittiuden Ystävät tukee ministeri Rehulan pohjaesitystä – valtakunnallinen mediatiedote
11.4. Alkoholiala pelaa likaista peliä – valtakunnallinen mediatiedote
4.5. Mediatiedote Selvin päin kesään -kampanja 2016
24.5. Kansanterveyden asiantuntijat tyrmäävät hallituksen alkoholipolitiikan – yhteiskunnalle
muutoksista mittavat haitat – valtakunnallinen mediatiedote
3.6. Radio Sandels, haastattelu Selvin päin kesään -kampanjasta (Kailasmaa)
24.8. Raittiuden Ystävät ry:n kannanotto: Tilattuja tutkimuksia
12.10. Suunnitellut alkoholilain muutokset lisäävät vääjäämättömästi alkoholihaittoja Suomessa –
valtakunnallinen mediatiedote
17.10. Puheenjohtaja Martti Vastamäen mielipide: Alkoholin haittavaikutuksia on torjuttava tehokkaasti
lainsäädännön avulla
2.11. Vuoden raittiusteko 2016 -tunnustus – valtakunnallinen mediatiedote
23.11. Alkoholilain kokonaisuudistus tekee karhunpalveluksen Suomen kilpailukyvylle –
valtakunnallinen mediatiedote
24.11. Yle Ykkösaamu haastattelu alkoholilain kokonaisuudistuksesta (Laine)
12.12. Anna lapselle raitis joulu -kampanjan valtakunnallinen mediatiedote
19.12. Onnistunut juhla on sijoitus lapsen tulevaisuuteen! – Vetoomus lasten onnistuneen joulun
puolesta – mielipidekirjoitus maakuntalehdille

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. Fonecta & Google Mediamarkkinoinnin aamiainen (Kailasmaa)
14.1. Graduesitysten suunnittelukokous, Jenni Tikkanen Ehyt ry (Laine)
20.1. EPT-verkoston vaikuttamistyöryhmän kokous ja gradun esittely, Ehyt ry (Laine)
21.1. Reaktori-nuorisotapahtuman infotilaisuus (Laine)
21.–23.1. ”Making healthy living trendy”, kansainvälinen seminaari nuorten parissa toimiville, CIMO ja Raittiuden
Ystävät ry (Holsti, Lähteenmaa J., Sirola, Villanen)
Helmikuu
1.2. ånni-hankkeen ohjausryhmä (Kailasmaa)
3.2. EPT-järjestöverkoston toiminnanjohtajien kokous (Kailasmaa)
4.2. Preventiimi-verkoston Päihdekasvatusmarkkinat, Pori (Kailasmaa)
4.2. Menestyvät järjestöt -tapahtuma, Radical soul, Communike, Viestintä-Piritta (Laine)
4.2. Joutsenon opiston hallituksen työvaliokunta, Joutseno (Poikonen)
5.2. Kännikapinan drinkkibaari iltama nuorisotalolla, Orimattila (Holsti)
9.2. Päihteetön pää -hankkeen ohjausryhmä (Kailasmaa)
9.2. Sosiaalipalvelut SOTE-uudistuksessa päihde- ja mielenterveysnäkökulmasta, THL (Laine)
10.2. VAK ry:n hallitus (Kailasmaa)
15.2. EPT-järjestöverkoston viestintätyöryhmä (Kailasmaa)
15.2. TVS-klinikka (tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys), Ehyt ry (Kailasmaa, Poikonen)
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17.2. RARHA-hankeen kansainvälinen asiantuntijaseminaari, THL (Laine)
18.2. Reaktori-nuorisotapahtuman turvallisuusinfo, Helsingin Nuorisoasiainkeskus (Laine)
18.2. Parisuhdeväkivalta ja alkoholi -luento, Alkoholitutkimussäätiö (Laine)
18.2. Seurantaloasian neuvottelukunnan kokous, Suomen Kotiseutuliitto (Poikonen)
23.2. Reaktorin rakentaminen (Holsti, Laine)
23.2. Joutsenon opiston hallituksen työvaliokunta ja Kiinalainen juttu koulutustapahtuma, Joutseno (Poikonen)
24.–26.2. Reaktori-nuorisotapahtuma (Holsti, Laine)
29.2. EPT-järjestöverkoston vaikuttamistyöryhmä (Kailasmaa, Laine)
Maaliskuu
1.3. Hallituksen kokous
2.3. THL:n Alkoholipolitiikkaseminaari (Vastamäki, Kailasmaa, Holsti, Laine)
4.3. Kännikapinan drinkkibaari Vantaan Korson nuorisotilalla (Holsti)
8.3. Ihmisarvoinen johtaminen -seminaari (Kailasmaa, Poikonen)
9.3. EPT-järjestöverkoston toiminnanjohtajat (Kailasmaa)
10.3. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n valtakunnallisten jäsenjärjestöjen tapaaminen (Kailasmaa, Laine)
15.3. Vierailu Panimoliiton hallituksen kokouksessa (Vastamäki, Kailasmaa, Holsti, Laine)
16.3. RIIHI – Yhdessä kohti hyvinvointia ja terveyttä -seminaari (Kailasmaa, Holsti, Laine)
16.3. Työhyvinvointi muuttuvassa järjestötyössä, OK-opintokeskus (Poikonen)
17.3. Emma ja Elias – Yhteen ääneen lasten asialla -seminaari (Holsti, Laine)
17.3. Joutsenon opiston hallituksen työvaliokunta, Joutseno (Poikonen)
17.3. OK-opintokeskuksen hallituksen perehdytys (Kailasmaa)
19.3. Liittovaltuuston kevätkokous
21.3. Joutsenon opiston hallitus, kannatusyhdistyksen kokous, uuden hallituksen järjestäytymiskokous, Joutseno
(Kotola, Poikonen)
22.3. EPT-järjestöverkoston viestintätyöryhmä (Kailasmaa, Laine)
22.3. VAK ry:n hallitus (Kailasmaa)
30.3. Nuorisovaltuuston Nuorisofoorumi, Muurame (Holsti)
Huhtikuu
1.4. EPT-järjestöverkoston SOKRA-teemakokous. Ehyt ry (Laine)
4.4. Vaikuttamo-tapahtuma Espoon yhdeksäsluokkalaisille (Holsti, Laine)
4.4. EPT-järjestöverkoston puheenjohtajiston järjestäytymiskokous (Kailasmaa)
6.4. Seurantaloasiain kehittämistyöryhmä, Kotiseutuliitto (Poikonen)
7.4. Suomen Päihderiippuvaiset ry tapaaminen (Kailasmaa, Laine)
13.–14.4. Allianssi-risteily (Holsti)
18.4. Lasten terveysfoorumin ohjausryhmä (Kailasmaa)
18.4. Seurantaloasiain kehittämistyöryhmä, Kotiseutuliitto (Poikonen)
20.–21.4. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry – Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät (Vastamäki, Kailasmaa)
20.–22.4. Vierailut nuorisotaloihin, Vaasan ja Seinäjoen seutu (Holsti)
22.4. EPT-järjestöverkoston teemakokous ”Varhainen tuki”, Ehyt ry (Kailasmaa, Laine)
26.4. Kestävän terveydenhuollon aamiainen, SOSTE (Kailasmaa, Laine)
26.4. Hallituksen kokous
27.4. Kuntien Tulevaisuusfoorumi, Kuntaliitto (Laine)
27.4. ånni-hankkeen ohjausryhmä (Kailasmaa)
28.4. EPT-järjestöverkoston viestintätyöryhmä, Kran (Kailasmaa, Laine)
28.4. Soten digitaalinen toimintaympäristö -teemapäivä, Sosiaaliala (Laine)
29.4. Nuorten vapputapahtuma, Paimio (Holsti)
Toukokuu
3.5. VAK ry:n hallitus (Kailasmaa)
4.5. Toimiston tyky-päivä
4.5. Kännikapinan drinkkibaari Kettutien nuoristotalolla, Helsinki (Holsti)
6.5. Kännikapinan drinkkibaari Havukosken nuoristotalolla, Vantaa (Holsti)
10.–11.5. Päihdepäivät, Ehyt ry (Vastamäki, Kailasmaa, Holsti, Laine)
11.–12.5. Koulutus rullaa! -seminaariristeily, Opintokeskus Sivis (Poikonen)
13.5. Opintokeskus Sivis ja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry – Pienten järjestöjen tapaaminen (Kailasmaa, Laine)
17-19.5. Preventiimin tutustumismatka Lontooseen (Holsti)
18.5. YK-liiton kevätkokous (Poikonen)
19.5. Porvoon Raittiusseuran vierailu toimistolla
20.5. OK-Siviksen hallituksen seminaari (Kailasmaa)
24.5. Rauman Katulähetys ry:n päihdeinfo yhdeksäsluokkalaisille (Holsti)
25.5. EPT-järjestöverkoston puheenjohtajisto (Kailasmaa)
23.5. ånni-hankkeen ohjausryhmä (Kailasmaa)

27.5. Vierailu nuorisotilaan, Iitti (Holsti)
27.5. Opintotoiminnan Keskusliiton (Sivis) kevätkokous (Kailasmaa)
27.5. Opintokeskus Sivis nimijuhla ja Sivisverkon syntyjuhla (Kailasmaa, Poikonen)
27.–29.5. NGR Sociala verksamhet i norden -tapahtuma, Kööpenhamina (Villanen)
28.–29.5. Maailma kylässä -festivaalit (Holsti)
30.5.–3.6. TET-harjoittelijat toimistolla koko viikon
31.5. Savuton Suomi -päivän tempaus Narinkkatorilla (Laine ja TET-harjoittelijat)
31.5. Hallituksen kokous
31.5. RAY uudet hakemukset 2016
Kesäkuu
1.6. ånni-hankkeen ohjausryhmä
9.6. A-klinikkasäätiön päihdetiedotusseminaari (Kailasmaa, Laine)
11.6. Matti Jääskisen siunaustilaisuus (Kailasmaa)
14.6. EPT-järjestöverkoston viestintätyöryhmä (Kailasmaa, Laine)
28.6. Joutsenon opiston hallitus ja taidekesän avajaiset, Joutseno (Kotola, Poikonen, Tuomainen)
Heinäkuu
9.7. Hallituksen kesätapaaminen ja heinäkuun kokous, Porvoo
12.–13.7. Suomi Areena, Pori (Kailasmaa)
15.7. Joutsenon opiston hallituksen työvaliokunta, Joutseno (Poikonen)
20.–28.7. Roihu, Suomen Partiolaisten kansainvälinen suurleiri (Laine – vastaa päihdekasvatusohjelmasta)
Elokuu
17.–18.8. Lounais-Suomen nuorisotyönpäivät, Sauvo (Holsti – kouluttamassa)
24.8. Seurantaloasian kehittämistyöryhmä, Kotiseutuliitto (Poikonen)
25.5. Taiteiden yö, Kännikapinan drinkkibaari toimistolla (Holsti)
25.8. EPT-verkoston strategiatyöpaja, Yhteiskunnallinen vaikuttaminen, Ehyt ry (Kailasmaa, Laine)
27.8. Imatra-päivään osallistuminen Kännikapinan drinkkibaarilla (Holsti)
29.8. EPT-järjestöverkoston puheenjohtajisto (Kailasmaa)
30.8. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n jäsenjärjestöjen syysfoorumi (Vastamäki)
30.8. Hallituksen kokous
31.8. Suomen sosiaali ja terveys SOSTE ry, Kompassi-verkosto (Kailasmaa)
31.8. Vaikuttaa hyvältä! -yhteiskunnallisen vaikuttamisen seminaari, Sitra (Laine)

Syyskuu
1.9. Rastor koulutusinfo (Laine)
2.9. Pienten järjestöjen verkostotapaaminen, Soste (Laine)
3.9. Edustajakokouksen valmistelumatka, Töysä, Tuuri, Ähtäri (Kailasmaa, Lavila, Poikonen)
6.9. Joutsenon opiston hallitus, Joutseno (Kailasmaa, Kotola, Poikonen, Tuomainen)
6.–7.9. Asiantuntemus kehiin! Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön kehittämispäivät Tallinnassa, Preventiimi (Laine, Holsti)
9.9. EPT-verkoston järjestöjohtajat (Kailasmaa)
11.9. Päijät-Hämeen Raittiuspiirin raittiuspyhä (Iivari, Kailasmaa)
14.9. Viestintäpäivä järjestöille, RAY (Kailasmaa, Laine)
14.9. Seurantaloasian kehittämistyöryhmä, Kotiseutuliitto (Poikonen)
15.9. Kännikapinan drinkkibaari Lappeenrannan Ohjaamossa (Holsti)
16.8. Safety 2016 -konferenssin perehdytystilaisuus, Tampere (Laine)
17.9. Liittovaltuuston syyskokous
19.–21.9. Safety 2016 -konferenssi, THL, Tampere (Laine)
21.9. Savuton Suomi 2030 -seminaari (Kailasmaa)
22.9. Maito ja terveys ry:n liittokokous (Kailasmaa)
23.9. VAK ry:n hallitus (Kailasmaa)
27.9. OK Siviksen hallitus (Kailasmaa)
28.9. Nuoret ja alkoholimainonta -seminaari, Suomen ASH (Laine, Holsti)
29.9. Ehkäpä-verkoston kokous (Holsti, Laine)
Lokakuu
4.10. EPT-järjestöverkoston puheenjohtajisto (Kailasmaa)
4.–5.10. MS SOSTE -risteily (Vastamäki)
7.10. Alkoholiton drinkkibaari toimistolla (Holsti)
10.10. Makujen päivän aamutapahtuma, Suomen ASH/Savuton Suomi (Laine)
11.10. EPT-järjestöverkoston viestintä- ja vaikuttamistyöryhmä (Kailasmaa)
11.10. Hallituksen kokous

11.10. Kiitos Roihusta -tilaisuus, Suomen Partiolaiset (Laine)
13.10. Koko Suomi leikkii -seminaari (Kailasmaa)
14.10. Joutsenon Opiston strategiapäivä (Kailasmaa, Kotola, Poikonen, Tuomainen)
15.–16.10. NordAN -konferenssi, Oslo (Laine)
20.10. Helsingin raittiuskeskuksen laivaseminaari, Tallinna (Laine)
24.10. Lasten terveysfoorumin ohjausryhmä (Kailasmaa)
24.10. Infotilaisuus tupakkalaista, Suomen ASH (Laine)
25.10. OK Siviksen strategiapäivä ja hallituksen kokous (Kailasmaa)
25.10. Helsingin vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelman seurantatyöryhmän kokous (Holsti)
28.10. Stressi pois järjestötyöstä, OK Sivis (Laine)
29.–30.10. Vaikuttavuusvalmentamo, Tuusula (Kailasmaa, Laine)
31.10. ånni-hankkeen ohjausryhmä (Kailasmaa)
Marraskuu
1.11. VAK ry:n hallitus (Kailasmaa)
1.11. Vaikuttavuusvalmentamo: Vaikuttavuuden mallintaminen, Sitra (Laine, Kailasmaa)
2.11. Joutsenon opiston hallituksen työvaliokunta, Helsinki (Poikonen)
2.11. Ruuti Expo (rakentaminen), Helsingin Nuorisotoimi (Laine)
3.11. Social Impact Bond ja hankehallinnoijan rooli, Sitra (Kailasmaa)
3.11. Ruuti Expo, Helsingin Nuorisotoimi (Laine, Holsti)
3.11. Joutsenon opiston hallituksen työvaliokunta, tutustumismatka säätiöpohjaisiin kansanopistoihin, Helsinki ja
Lahti (Poikonen)
7.–13.11. Raittiusviikko / EPT-viikko
8.11. Hallituksen kokous ja vuoden 2016 raittiusteko -tunnustuksen jakotilaisuus
9.11. Lasten terveyskäräjät (Kailasmaa)
9.11. Turun ammattikorkeakoulun EPT-tapahtumaan osallistuminen drinkkibaarilla (Holsti)
10.11. Selvästi hyvää työtä -seminaari, Alko&STM (Kailasmaa, Laine)
11.11. Henkilökunnan virkistysiltapäivä
11.11. Kännikapinan drinkkibaari, Salon nuorisotila (Holsti)
11.11. Kansanedustaja Sari Essayahin tapaaminen (Kailasmaa, Holsti)
14.11. EU-hankkeet alkoholipolitiikan tukena -seminaari, THL (Laine)
16.11. EPT-järjestöverkosto Mipa-hankkeen kyselytulokset, EHYT (Kailasmaa)
18.11. RY:n esittelypiste Satakunnan sote-alue infossa, Pori (Ratola, Kailasmaa)
18.11. Kännikapinan drinkkibaari, Laajasalon nuorisotila (Holsti)
22.11. EPT-teemailtapäivä: ånni-hanke (Kailasmaa)
23.11. Roihun aamiaisseminaari (Kailasmaa)
24.11. Yle Ykkösaamu radiohaastattelu (Laine)
25.11. VI Lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn foorumi (Holsti)
25.11. OK Siviksen liiton syyskokous (Kailasmaa)
28.11. Palveluintegraatiolla hyvinvointia, Sitra (Kailasmaa)
28.11. Vaikuttavuusvalmentamo: Slush Impact Day, Sitra (Kailasmaa, Laine)
29.11. EPT-järjestöverkoston viestintä- ja vaikuttamistyöryhmä RY:ssä (Kailasmaa, Laine)
30.11. Joutsenon opiston hallituksen työvaliokunta, Joutseno (Poikonen)
Joulukuu
7.12. Suomen YK-liiton syyskokous (Laine)
8.12. Tutkimuksesta käytäntöön -seminaari: Mitä uutta päihdetutkimuksessa? THL (Kailasmaa, Laine, Holsti)
9.12. Pienten järjestöjen verkostotapaaminen, Soste (Laine)
9.12. EPT-järjestöverkoston puheenjohtajisto RY:ssä (Kailasmaa)
12.12. EPT-järjestöverkoston viestintäkoulutus (Kailasmaa)
13.12. ånni-hankkeen ohjausryhmä (Kailasmaa)
14.12. OK Siviksen hallitus (Kailasmaa)
14.12. Ehkäpä- verkoston kokous RY:ssä (Holsti)
15.12. Joutsenon Opiston johtokunta (Kotola, Poikonen, Tuomainen)
15.12. EPT-järjestöverkoston viestintäkoulutus (Kailasmaa)
15.12. Maskun nuorisotilan avajaiset (Holsti)
15.12. VAK ry:n hallitus (Kailasmaa)
20.12. Hallituksen kokous ja jouluateria
21.12. Kannelmäen nuoritilalla vierailu (Holsti)

IV KÄNNIKAPINAN VUOSI 2016
”Humalattomasti hauskemman Suomen puolesta”
Kännikapina toimi vuonna 2016 aktiivisesti painottaen erityisesti tapahtumiin
osallistumista. Tavoitteena toiminnassa oli edelleen se, että Suomessa, painopisteenä
Helsingissä juotaisiin vähemmän alkoholia. Tähän tavoitteeseen pureuduttiin
Kännikapinalle jo tutun kolmen V:n kautta, eli vaikuttamisen, valistamisen ja
vaihtoehtojen tarjoamisen avulla. Kännikapina tavoitti vuoden 2016 aikana eri
tapahtumissa noin 5000 13–30-vuotiasta nuorta ympäri Suomen.
Kännikapina näkyi sosiaalisessa mediassa entistä enemmän ja kasvatti tykkääjien
määrää facebookissa (31.1.2017 1206) sekä seuraajien määrää twitterissä (612). Myös
instagram (92) otettiin mukaan ja sen parissa Kännikapinalla onkin paljon potentiaalia.
Edellisenä vuonna aloitettua Liian kallis kaupattavaksi -kampanjaa jatkettiin
sosiaalisessa
mediassa.
Kampanjan
osalta
päivitettiin
uutta
tietoa
vapaakauppasopimusten tilasta. Kaikille kansanedustajille lähetettiin kesän aikana tietoa
uudesta alkoholilaista, vapaakauppasopimuksista sekä kansalaisten keräämät
vetoomukset päättäjille. Kännikapina ehti tavata muutamia kansanedustajia, joista useat

kertoivat perehtyneensä näihin teemoihin hyvin. Kännikapina sponsoroi myös muutamia
jaetaan juhlia -tilaisuuksia, joissa oli noin 50–100 osallistujaa illassa.
Tapahtumat, joihin Kännikapina osallistui: (kuvat Emma Holsti ja Emilia Laine)
Orimattilan nuorisotilalla vierailu 5.2.
Kännikapina piti alkoholitonta drinkkibaaria, jossa nuoret vastasivat alkoholimainontaan
liittyvään kyselyyn. Orimattilalaiset nuoret olivat kohdanneet melko vähän
alkoholimainontaa ja olivat hyvin tietoisia alkoholin haitoista. Drinkkibaari otettiin hyvin
vastaan. Osallistujia oli noin 30.
Reaktori 24.-26.2. Messukeskuksessa
Kännikapinalla oli nuorten tapahtuma Reaktorissa oma esittelypiste. Reaktori on
Helsingin kaupungin yhdessä muiden pääkaupunkiseudun nuorisotoimien kanssa
järjestämä hiihtolomatapahtuma nuorille. Nuoret olivat pääosin 13–18-vuotiaita, mutta
myös vanhempia ja nuorempia osallistui tapahtumaan. Mukana RY:ltä oli Emma Holsti,
Emilia Laine ja vapaaehtoinen Kiti Kainulainen.
Kännikapinan pisteellä tehtiin ensin alkoholimainontaan liittyvä tehtävä. Tehtävällä oli
tarkoitus herättää nuoria pohtimaan, mikä merkitys mainonnalla oikeastaan on, ja
millaisia keinoja mainonnassa käytetään nuoriin vetoamiseksi. Nuoret osallistuivat
mainontakeskusteluun aktiivisesti ja osasivat hyvin nostaa esiin erilaisia mainonnan
keinoja. Monet olivat aidosti kiinnostuneita tehtävästä ja se selvästi herätti nuorissa
paljon ajatuksia. Mainontatehtävän jälkeen osallistujat saivat valita itselleen
alkoholittoman drinkin listalta. Piste oli hyvin suosittu, tavoitimme kolmen päivän eli noin
20 tunnin aikana vajaat 3000 nuorta.

Kännikapinan drinkkibaari Vantaan Korson nuorisotilalla 4.3.
Nuoret keskustelivat aktiivisesti alkoholista ja sen vaikutuksista, paikoin myös
kiivaastikin. Drinkkibaari otettiin kuitenkin mielenkiinnolla vastaan ja monet nuoret
innostuvat siitä. Kävijöitä oli noin 20.
Muuramen nuorisovaltuuston nuorisofoorumi 30.3.
Keskustelua nuorten ja päättäjien kanssa päihteistä, päihdetilanteesta Muuramessa
sekä nuorten suhtautumisesta päihteisiin. Noin 30 osallistujaa.
Vaikuttamo Espoo 4.4.
Kännikapina jalkautui Espooseen neljättä vuotta Vaikuttamo-nimeä kantavaan
tapahtumaan Tapiolan kulttuurikeskuksessa. Tapahtuma oli suunnattu kaikille
espoolaisille yhdeksäsluokkalaisille ja sen järjesti Espoon nuorisovaltuusto.
Kännikapinan pisteellä allekirjoitettiin vetoomusta kansanedustajille, jonka jälkeen sai
halutessaan alkoholittoman drinkin. Tarjoilimme kesäistä juomaa, johon kuului Modon
mansikka & greippisiirappia, raikasta vichyä ja pala tuoretta appelsiiniä. Piste oli hyvin
suosittu, ja ideasta pidettiin kovasti. Osallistujia pisteellä oli päivän aikana noin 1000.

Tapahtuman kohderyhmä, 15–16-vuotiaat nuoret ovat juuri siinä kriittisessä iässä, jossa
alkoholin kokeilut saattavat tulla mieleen. On hyvin tärkeää, että siinä kohtaa ollaan
muistuttamassa alkoholin haitoista ja vaaroista sekä tukemassa päihteettömiä valintoja.
Lähestyvä kesä ja koulujen päättäjäiset ovat vielä isompi riski kokeilulle, ja siksi Selvin
päin kesään -kampanja onkin suosittelemassa kaiken ikäisille raitista juhlakautta.
Kännikapina teki kiertueen Pohjanmaalle pitäen nuorisotaloilla drinkkibaaria ja
alkoholiaiheista rataa. Kohdatut nuoret pohtivat paljon ikäistensä alkoholikäyttäytymistä
ja toivoivat siihen muutosta vähenevään päin. Idea alkoholittomista drinkeistä otettiin
mielenkiinnolla vastaan.
Kyrölän nuorisotalolla vierailu 20.4.

Noin 50 kävijää.

Kurikan nuorisotalolla vierailu 22.4.

Noin 30 kävijää.

Jalasjärven nuorisotalolla vierailu 23.4.

Noin 40 kävijää.

Paimion nuorisotalon vapputapahtuma 29.4.
Kännikapina osallistui tapahtumaan drinkkibaarilla, osallistujia noin 50.
Kännikapinan drinkkibaari Kettutien nuoristotalolla, Helsinki 4.5.
Noin 30 osallistujaa.
Kännikapinan drinkkibaari Havukosken nuoristotalolla, Vantaa 6.5. Noin 20 osallistujaa.
Rauman Katulähetys ry:n päihdeinfo yhdeksäsluokkalaisille 24.5.
Keskustelua alkoholista ja sen vaikutuksista. Nuoret ottivat paljon osaa keskusteluun.
Heillä oli entuudestaan jo paljon tietoa, mutta saivat myös uutta informaatiota. Lopuksi
nuoret saivat maistaa alkoholittomat drinkit. Noin 80 osallistujaa.

Iitin nuorisotilalla vierailu 27.5.
Nuorisotalolla oli myös DJ soittamassa ja nuoria kävi vilkkaaseen tahtiin. Nuoret olivat
erityisen innostuneita drinkeistä, ja keskusteluista kävi ilmi, ettei alkoholi omaa juurikaan
roolia yläasteikäisten nuorten elämässä. Osallistujia oli noin 70.
Maailma Kylässä -festivaalit 28.–29.5.
Kännikapina piti esillä Selvinpäin kesään ja Liian kallis kaupattavaksi -kampanjoita.
Kansalaiset saivat allekirjoittaa adresseja kansanedustajille ja keskustelua syntyi paljon.
Pisteellä noin 500 kävijää ja saatiin noin 200 allekirjoitusta.
Taiteiden yö 25.8.
Kännikapina järjesti osana Helsingin Taiteiden yö -tapahtumaa alkoholittoman
drinkkibaarin RY:n toimistolla aikuisille. Kävijöitä riitti yli odotusten. Alkoholittomat drinkit
saivat paljon kehuja. Monet kaipasivat päihteetöntä tekemistä Helsinkiin ja ottivat
pisteemme riemulla vastaan. Illassa oli noin 60 kävijää.
Imatra-päivään osallistuminen drinkkibaarilla 27.8.
Nuoret nauttivat kaupungin juhlapäivästä ja drinkit saivat hyvän vastaanoton. Pisteellä
noin 100 kävijää.

Ohjaamon 1v juhlat, Lappeenranta 15.9.
Kännikapina toi alkoholittoman drinkkibaarin osaksi juhlia ja haastoi vieraita pohtimaan
alkoholinkäytön tilaa lappeenrantalaisten nuorten keskuudessa. Pisteellä kävi noin 100
osallistujaa.
Ruuti Expo, Helsinki 3.11.
Helsingin nuorisoasiain keskuksen järjestämä vaikuttamistapahtuma helsinkiläisille
nuorille, jossa Kännikapina keräsi adressia suunnitteilla olevaan alkoholilakiin liittyen.
Pisteellä noin 300 kävijää ja saimme 100 allekirjoitusta.
HUMAK- ammattikorkeakoulun EPT päivään osallistuminen drinkkibaarilla, Turku 9.11.
Nuorten aikuisten kanssa käytiin laajempaa keskustelua alkoholikulttuurista Suomessa
ja korkeakouluelämässä. Alkoholittomat drinkit herättivät monen mielenkiinnon ja osa
lupasi vaihtaa ensi kerralla alkoholillisen drinkin Kännikapinan versioihin. Pisteellä kävi
noin 50 osallistujaa.
Salon nuorisotalon tapahtumaan osallistuminen 11.11.
Kännikapinan pisteellä kävi noin 500 osallistujaa, ja alkoholittomat drinkit olivat erittäin
suosittuja. Tapahtumassa oli myös livebändejä ja muita esiintyjiä.
Laajasalon nuorisotalolla vierailu 18.11.
Keskustelua heräteltiin alkoholiin liittyvistä teemoista ja nuoret saivat kokeilla itse
erilaisten drinkkien tekoa. Noin 20 osallistujaa.
Kannelmäen nuoristotalolla vierailu 21.12.
Vapaaehtoisten joulujuhla. Vierailulla oli esillä erityisesti Anna lapselle raitis joulu kampanja. Noin 50 osallistujaa.

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. Liittovaltuusto ja hallitus
Liittovaltuusto
Liittovaltuuston kevätkokous järjestettiin 19.3. ja syyskokous järjestettiin 17.9. Raittiuden
Ystävien toimistolla Helsingissä.
Liittovaltuuston syyskokouksessa valittiin hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle
vuosiksi 2017 ja 2018 Matti Järviharju, Ensio Koitto ja Matti Sallinen.
Vuodeksi 2017 vaalitoimikunnan kokoon kutsujaksi valittiin toiminnanjohtaja Marko
Kailasmaa ja jäseniksi Ensio Koitto, Eila Kotola ja Matti Sallinen.
Raittiuden Ystävien Kansanopiston Kannatusyhdistyksen hallitukseen/johtokuntaan
vuosiksi 2017 ja 2018 erovuoroisten tilalle nimettiin varsinaisiksi jäseniksi Eila Kotola ja

Arto Tuomainen.
Vuodeksi 2017 valittiin tilintarkastajaksi Jarmo Niemelä HTM ja varatilintarkastajaksi
Timo Packalén HTM.
Liittovaltuuston jäsenet vuonna 2016:
Puheenjohtaja Teuvo Munkki, Säkylä (2016–2017)
Varapuheenjohtaja Matti Järviharju, Ilmajoki (2016–2017)
Varsinaiset jäsenet:
Raimo Heikkilä, Salo (2016-2019)
Eila Iivari, Hollola (2014–2017)
Marja Kaski, Pori (2016-2019)
Saimi Kivilahti, Heinola (2016-2019)
Ensio Koitto, Hämeenlinna (2016-2017))
Jaana Lähteenmaa, Helsinki (2014–2017)
Unto Marttinen, Mikkeli (2016–2019)
Harri Saine, Pori (2014–2017)
Matti Sallinen, Helsinki (2014–2017)
Pentti Seppälä, Kemi (2016–2019)
Kimmo Siltanen, Porvoo (2016–2019)
Pirjo Vainio, Turku (2014–2017)
Varajäsenet:
Aarne Helminen (2016–2019), Arja Karppinen (2016–2019), Marja Kaski (2014–2017),
Eila Kotola (2014–2017), Markku Kurkinen (2016–2019), Klaus Lavila (2016–2019), Arto
Tuomainen (2016–2019) ja Heidi Vastamäki (2014–2017).

Liittovaltuuston liittojäsenet vuonna 2016:
Rauno Hirvimäki (Raittiuden Ystävien Urheiluliitto) varajäsen: Erkki Halkivaha
Valto A. Meriläinen (Kristillinen Terveys- ja Raittiusjärjestö) varajäsen: Leena Rauhala
Ilona Kytö (Sininuorisoliitto) varajäsen: Marju Kujansuu-El-Masri

Hallitus
Vuonna 2016 hallitus kokoontui 9 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
9/9
8/9
7/9
9/9
6/9
7/9
5/9
8/9

5.2. 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
ystävyysjärjestöjen sekä muiden yhteisöjen tilaisuuksiin.

vuokrattu

jäsen-

ja

Toiminnanjohtaja Marko Kailasmaa
Järjestö- ja talouspäällikkö Kirsi Poikonen
Hankevastaava Anki Sirola (opintovapaalla 1.10.2015 – 30.4.2017)
Suunnittelija Emma Holsti määräaikaisena 1.10.2015 – 31.12.2016
Asiantuntija Emilia Laine
Päihteetön pää-hankkeen henkilökunta:
Projektipäällikkö Pekka Korhonen määräaikaisena 1.6.2016 – 31.3.2017
ATK-työntekijä Petri Eskelinen määrä- ja osa-aikaisena 6.6.2016 – 6.12.2016
ATK-työntekijä Pasi Hautamäki määrä- ja osa-aikaisena 6.6.2016 – 6.12.2016
Projektityöntekijä Sami Niikko määrä- ja osa-aikaisena 1.7.2016 – 31.10.2016
Toimistotyöntekijä Janne Valkeapää määrä- ja osa-aikaisena 15.7.2016 – 14.1.2017
Tapahtumavastaava Timo Valtonen määrä- ja osa-aikaisena 22.6.2016 – 21.2.2017

5.3. raitis.fi-lehti
Raittiuden Ystävien ja sen jäsenliittojen tiedotuslehti ilmestyi vuoden 2016 aikana neljä
kertaa. Osa lehden artikkeleista on luettavissa RY:n verkkosivuilta. Lehden
päätoimittajana toimi Marko Kailasmaa. Toimitussihteerinä ja taittajana toimi Janne
Valkeapää. Painatuksesta ja postituksesta vastasi Rannikon Laatupaino Oy Vihannissa.

5.4. Yhdistyksen Internet-kotisivut ja sosiaalinen media
Internet-kotisivujen webmasterina toimi Janne Valkeapää. Osa vuoden aikana tehdyistä
päivityksistä on hoidettu toimiston henkilökunnan toimesta. Vuonna 2016 kotisivun
katseluita oli 30240 ja kävijöitä 11457. Eli jokainen kävijä selasi keskimäärin kolmea
sivua.
Raittiuden Ystävät ry on vuoden 2016 aikana lisännyt merkittävästi aktiivisuuttaan
sosiaalisessa mediassa moninkertaistaen someseuraajien määrän edellisvuodesta.
Vuonna 2016 teimme yhteensä 218 Facebook-päivitystä ja 242 omaa twiittiä, joiden
lisäksi uudelleentwiittasimme muiden twiittejä yli 500 kertaa.
Facebookissa RY:llä on 200 sivun tykkääjää ja 195 seuraajaa. Uusia päivityksiä on tehty
säännöllisesti ajankohtaisista aiheista. Vaikka tykkäyksien ja jakojen määrät
päivityksissämme ovat usein melko vaatimattomia, päivitykset tavoittavat aina joitakin
satoja katsojia, huippujulkaisut jopa tuhansia katsojia (Anna lapselle raitis joulu -päivitys
6143 katsojaa). Olemme käyneet Facebook-sivuillamme myös aktiivista keskustelua
kommentoijien kanssa.
Raittiuden Ystävien Twitter-tilin suosio on kasvanut vuoden 2016 aikana yli 300 uudella
seuraajalla. Myös Twitter-päivityksiä on tehty aktiivisesti keskimäärin viisi päivitystä
viikossa ja käyty keskustelua ajankohtaisista aiheista. Twitter-päivityksemme ovat
saaneet vähimmillään noin 200 ja parhaimmillaan yli 4000 näyttökertaa,
keskimääräisellä ”peruspäivityksellä” on noin 500 näyttöä.

5.5. Joutsenon Opisto

Raittiuden Ystävien kansanopiston Kannatusyhdistys ry toimii Joutsenon Opiston
ylläpitäjänä. Kannatusyhdistyksen valitsemina Raittiuden Ystävien edustajina
Kannatusyhdistyksen hallituksessa (= opiston johtokunnassa) vuonna 2016 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 taideaineisiin
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 alkanut, ilman
huoltajaa Suomeen tulleille alaikäisille turvapaikanhakijoille tarkoitettu koulutus ja autettu
asuminen jatkuivat koko kevätlukukauden 2016. Toiminnassa oli mukana yhteensä 15
nuorta, joiden lähtömaat olivat Irak, Afganistan ja Somalia.
Linjajako syksyllä 2016 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
Kiinan kielen ja kulttuurin linja
Kuvataiteen linja
Yliopistoon-linja
Maahanmuuttajalinja
Opeksi-linja
Opiskelijoita yhteensä

9
18
5
8
9
25
7
81

Turvapaikanhakijoiden koulutukseen yhteistyössä Joutsenon Vastaanottokeskuksen
kanssa osallistui yhteensä 1 193 brutto-opiskelijaa vuoden 2016 aikana.
Kurssitoiminta: Joutsenon Opiston lyhytkursseja oli yhteensä 35, opiskelijoita yhteensä 503.
Vakituinen henkilöstö 31.12.2016
Opetushenkilöstö
Kiinteistö- ja huoltohenkilöstö
Keittiöhenkilöstö
Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö
Yhteensä

5
3
3,5
4
15,5

5.6. Talous
Raittiuden Ystävät ry:n toimintaan saatiin Raha-automaattiyhdistykseltä yleisavustus 296
000 euroa ja kohdennettuna avustuksena osallistumisesta ånni-hankkeeseen 13 422
euroa. Raittiuden Ystävien säätiön avustus oli 30 000 euroa. Kännikapina toimintaan
saatiin avustusta Helsingin kaupungilta 15 000 euroa. Viisi toimistohuonetta oli
vuokrattuna yhteistyötahojen ja alivuokralaisten käyttöön. Vuoden 2016 tilinpäätös oli n.
22 700 euroa ylijäämäinen. Positiivisen tuloksen merkittävin tekijä oli budjetoitua
pienemmät henkilöstö- ja matkakulut.
Kolme raittiusseurantaloa sai korjausavustusta Suomen Kotiseutuliitolta.

5.7. 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, Savon Perinnepurjehtijat 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, 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

5.8. KANNATUSJÄSENET JA JÄSENYHTEISÖT
Yksityiset henkilöt: 7
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
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 Kotiseutuliitto ry
Suomen Pakolaisapu
Suomen YK-liitto
Vapaan Alkoholistihuollon Kannatusyhdistys ry

