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I YLEISTÄ 
 

1.1. Vuoden teema: Paikallisella alkoholipolitiikalla on merkitystä! 
 
Raittiuden Ystävät ry (= RY) on Suomen vanhin raittiuskeskusjärjestö. Sen historia 
ulottuu vuoteen 1853. Yhdistys on toiminut nykyisellä nimellään vuodesta 1884 lähtien. 
Järjestön toimintaperiaatteiden mukaisesti, ajan vaatimuksia seuraten, Raittiuden 
Ystävät ry edistää 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. 
 
 

1.2. Raittius- ja päihdeoloista vuonna 2012  
 

1.2.1. Liikenneraittius ja alkoholimainonta herättivät keskustelua 
 
Suomalaisten alkoholin kulutus on kolminkertaistunut ja sen painopisteet ovat 
muuttuneet viimeisten 40 vuoden aikana. Vuonna 2012 suomalaisten alkoholiasenteissa 
oli havaittavissa 5–7 prosenttiyksikön muutos sallivampaan suuntaan. Kuitenkin TNS 
Gallup Oy:n tekemän tutkimuksen mukaan 71 % suomalaisista on sitä mieltä, että 
maassamme käytetään liikaa alkoholia sekä suhtaudutaan liian vapaamielisesti 
humalajuomiseen ja alkoholin myymiseen päihtyneelle. 
 
Kertomusvuoden aikana raittiudesta keskusteltiin erityisesti liikennekäyttäytymisen ja 
alkoholimainonnan yhteydessä. Poliisin valtakunnallisissa ratsiatutkimuksissa ilmeni, 
että raittiiden kuljettajien määrä nousi edellisvuodesta. Raittius on lisääntynyt 
liikenteessä jatkuvasti vuodesta 2002 lähtien. Suomalaisten alkoholin kulutuskäyrä on 
kuitenkin ollut nousujohteinen viimeiset 50 vuotta. Miehet kuluttavat edelleen suurimman 
osan Suomessa juodusta alkoholista, eniten alkoholin käyttöään ovat viime vuosina 
lisänneet naiset ja nuoret. Varhaisnuorten ja raskaana olevien äitien juominen on 
erityisen huolestuttavaa ja vaatii merkittävää neuvonta- ja valistustyötä jatkossakin. 
 
Vuoden 2012 aikana Päivittäistavarakauppa ry PTY valmisteli ohjeistuksen, jonka 
mukaan alkoholia myyvillä liikkeillä on oikeus tarkistaa kaikilta alle 30-vuotiailta 
vaikuttavilta henkilöllisyystodistus, jos he ostavat alkoholia tai tupakkaa. Uusi ohje 
otettiin käyttöön tammikuussa 2013. Muutos on kannustava, kunhan liikkeissä 
aktiivisesti käytetään tätä oikeutta. Erillinen huolestuttava kysymyksensä on nuorille 
alkoholia ostavat vanhemmat ja muut aikuiset. 
 
Raittiiden osuus väestöstä (15–69v.) on viimeisimpien tutkimusten mukaan n. 10 %. 
Raittiiden kokonaismäärästä n. 1 % on liittynyt Raittiuden Ystävät ry:n jäsenyhteisöihin. 
 
Raittiuden Ystävien vuosikertomuksessa nostetaan esille tilastoja Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen 17.1.2013 julkaisemasta Päihdetilastollinen vuosikirja 2012 -
raportista ja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n 15.10.2012 julkaisemasta 
Suomalaisten alkoholiasenteet 2012 -selvityksestä. 
 
 



 

1.2.2.  Alkoholin kokonaiskulutus kasvoi 
 
Vuonna 2011 alkoholijuomien tilastoidun ja tilastoimattoman kulutuksen yhteenlaskettu 
määrä Suomessa oli 54,5 miljoonaa litraa sataprosenttisena alkoholina, mikä on 
asukaslukuun suhteutettuna 10,1 litraa. Kasvua edellisestä vuodesta oli 1,5 %. Kulutus 
on nelinkertaistunut neljässä vuosikymmenessä. Alkoholia käyttää yli 90 % Suomen 
aikuisväestöstä. Alkoholin suurkuluttajia on 5–10 %. 

Vuonna 2011 15–64-vuotiaista naisista 15 prosenttia ja miehistä 12 prosenttia ilmoitti, 
ettei ollut käyttänyt alkoholia viimeksi kuluneen vuoden aikana. Nuorten alkoholin käyttö 
ja humalajuominen ovat tutkimusten mukaan vähentyneet ja raittiiden nuorten osuus on 
kasvanut 2000-luvulla. 

Kun useimmissa Euroopan maissa alkoholin tilastoitu kulutus on ollut 1970-luvun 
puolenvälin jälkeen joko vakaa tai aleneva, niin kolmessa Pohjoismaassa, Islannissa, 
Norjassa ja Suomessa se on ollut kasvava. Suomessa alkoholin kulutuksen kasvu on 
ollut niin nopeaa, että Suomi on muuttunut 1960-luvun alun Pohjoismaiden vähäisimmän 
kulutuksen maasta maaksi, jossa alkoholia kulutetaan selvästi enemmän kuin muissa 
Pohjoismaissa. 

Alkoholi liittyy väkivaltaan, rikollisuuteen ja kuolemiin 

Alkoholin käyttö on yhteydessä yli puoleen väkivaltarikoksista Suomessa. 2000-luvulla 
poliisin tietoon tulleisiin henkirikoksiin syylliseksi epäillyistä noin 55–65 prosenttia, ja 
pahoinpitelyrikoksiin syylliseksi epäillyistä noin 60–70 prosenttia on ollut alkoholin 
vaikutuksen alaisena. Törkeisiin pahoinpitelyihin syylliseksi epäillyistä suurempi osa (yli 
70 %) on ollut alkoholin vaikutuksen alaisena kuin lievistä pahoinpitelyistä epäillyistä. 

Tutkimusten mukaan alkoholin käyttö näyttäisi myös lisäävän aggressiivista ja 
väkivaltaista käyttäytymistä. Humalatila muun muassa heikentää arvostelukykyä ja 
ongelmanratkaisutaitoja. Humaltunut henkilö on siten alttiimpi tekemään virhearvioinnin 
sosiaalisessa tilanteessa, mikä saattaa johtaa ylireagointiin suhteessa todelliseen 
uhkaan. 

Kaikista ryöstörikoksista tehtiin 31 prosenttia alkoholin, 3 prosenttia huumausaineiden ja 
4 prosenttia sekakäytön vaikutuksen alaisena. 

Vuonna 2004 tehdyn alkoholiveron alentamisen jälkeen alkoholin kokonaiskulutus ja 
alkoholikuolemat ovat lisääntyneet selvästi. Myös alkoholiin liittyvät tapaturmat ovat 
lisääntyneet alkoholin kokonaiskulutuksen kasvaessa. Joka kolmannessa maassamme 
kuolemaan johtaneessa tapaturmassa uhri on alkoholin vaikutuksen alainen.  

Alkoholin runsas käyttö lisää sairastavuutta ja pahentaa useiden sairauksien oireita sekä 
lisää riskiä kuolla alkoholiperäiseen sairauteen tai alkoholimyrkytykseen. Niiden 
aiheuttamat kuolemat ovat kaksinkertaistuneet kahden viime vuosikymmenen aikana. 

Vuonna 2011 alkoholin käyttöön liittyviä kuolemia oli Suomessa 2584 eli 124 vähemmän 
kuin vuonna 2010, mutta edelleen 123 henkeä enemmän kuin vuonna 2003. 
Alkoholikuolemien määrä näyttäisi kuitenkin kääntyneen laskuun viime vuosina. 
Alkoholisairauksiin ja alkoholimyrkytyksiin kuoli 1892 henkeä vuonna 2011. 

Alkoholikuolemat olivat työikäisten yleisin kuolemansyy vuonna 2011. Kuolleista 
työikäisistä miehistä joka kuudes ja naisista joka kymmenes kuoli alkoholin käyttöön 
liittyvään sairauteen tai alkoholimyrkytykseen vuonna 2011. Vuonna 2011 päihtyneenä 



 

tapaturmassa ja väkivaltateon yhteydessä kuoli 692 henkeä, mikä on 50 henkeä 
vähemmän kuin edellisenä vuonna. 

Päihteiden käyttö liikenteessä 
Vuonna 2011 poliisin tietoon tuli 21 459 rattijuopumustapausta, eli henkilö oli ajanut 
alkoholin vaikutuksen alaisena tai huumaantuneena. Edelliseen vuoteen verrattuna 
rattijuopumukset lisääntyivät 1,6 prosenttia. Törkeiden rattijuopumustapauksien osuus 
kaikista rattijuopumuksista oli hieman yli puolet. 

Liikennemäärien yleisesti lisääntyessä rattijuoppojen osuus liikenteessä on vähentynyt. 
Siitä huolimatta alkoholin osuus liikennetapaturmissa on aikaisempaa suurempi, kun 
liikennetapaturmien kokonaismäärä on vähentynyt. 

Alkoholitapausten osuus kaikista rattijuopumuksista on laskenut yli 9 prosenttiyksikköä 
vuodesta 2003 lähtien. Huumetapauksien määrä liikenteessä on vuosina 2004–2007 
edelleen noussut. 

Kohtuukäyttäjät kärsivät eniten alkoholin aiheuttamista haitoista 
Alkoholin kulutuksen kasvu 2000-luvulla on näkynyt alkoholin käytön aiheuttamien 
terveydellisten ja sosiaalisten haittojen määrän lisääntymisenä. Vuosien 2008–2010 
aikana alkoholin käytön aiheuttamien haittojen määrä hieman vähentyi, mutta haittojen 
väheneminen pysähtyi jo vuonna 2011. 

Alkoholiveron korottaminen on ollut kansanterveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin 
kannalta oikea ratkaisu, mutta siitä huolimatta alkoholin aiheuttamat kustannukset ovat 
edelleen moninkertaiset verrattuna alkoholiverokertymään.  

Suurin osa alkoholihaitoista aiheutuu ns. kohtuukäyttäjille, koska heitä on väestössä 
paljon. Tästä syystä alkoholihaittojen vähentämiseksi on vähennettävä koko väestön 
alkoholin kulutusta. Tehokkaimpia keinoja ovat samaan aikaan toteutettavat hinnan ja 
saatavuuden säätely sekä erityisesti nuorten suhteen mainonnan rajoitukset. 

Myös sosiaaliset ongelmat ovat merkittäviä alkoholin aiheuttamia haittoja. Noin 
neljännes lapsista kokee elämälleen aiheutuvan haittaa vanhempiensa alkoholin 
käytöstä. 

 
1.2.3. Asenteet alkoholipolitiikkaan ovat entistä tiukemmat 

Asenteet alkoholipolitiikkaa kohtaan ovat tiukentuneet sitten 1990-luvun puolenvälin. 
Nykyään selvästi suurempi osa väestöstä kuin puolitoista vuosikymmentä sitten tukee 
vallitsevia alkoholipoliittisia rajoituksia tai niiden tiukentamista. 

Kun vuoden 1994 alussa TNS-Gallupin tekemän mielipidekyselyn mukaan vallitsevia 
alkoholipoliittisia rajoituksia tai niiden tiukentamista kannatti 55 prosenttia vastanneista, 
oli vastaava osuus vuonna 2001 suoritetussa tutkimuksessa 80 prosenttia ja vuoden 
2012 helmikuussa suoritetussa tutkimuksessa 88 prosenttia. 

Kansalaiset vaativat epäkohtiin puuttumista 
Vuonna 2012 suomalaisista 71 % oli sitä mieltä, että Suomessa käytetään liikaa 
alkoholia. Kansalaisista 73 % katsoi, että alkoholin myyntiin päihtyneelle ravintoloissa ja 
kaupoissa tulisi suhtautua nykyistä tiukemmin. Suomalaisten suhtautumista 
humalajuomiseen piti liian vapaana 66 % asukkaista. Kansalaisista 30 % koki, että 
humalaisten käytös oli vähentänyt heidän turvallisuudentunnettaan viimeisten 12 
kuukauden aikana. 



 

Suomalaisista 38 % kannattaa alkoholiveron nostamista alkoholihaittojen 
vähentämiseksi ja 44 % aamuneljään auki olevien ravintoloiden aikaisempia 
sulkemisaikoja. 

Kaksi kolmasosaa suomalaisista kannattaa rattijuopumuksen ja kolme neljäsosaa 
ruorijuopumuksen promillerajan laskemista nykyisestä. 

Alkoholin mielikuvamainonta halutaan kieltää 
Hieman runsas puolet maamme asukkaista kannattaa alkoholin mielikuvamainonnan 
kieltämistä sekä alkoholiteollisuuden mainonnan ja sponsoroinnin kieltämistä 
urheilutapahtumien yhteydessä. Samoin puolet asukkaista on sitä mieltä, ettei 
alkoholiteollisuuden ole sopivaa osallistua alkoholipoliittisten lakien ja asetusten 
valmisteluun. 

Alkoholimainontaa koskevan päätöksenteon tulee perustua haittojen todennäköisyyteen 
eikä taloudellisten hyötyjen tavoittelemiseen. On erityisen huolestuttavaa, kun 
alkoholiteollisuuden mukaan raittius ei kuulu nykykulttuuriin. 

Suhtautuminen huumausaineisiin on lieventynyt 
Suomalaisten asenteet huumeiden käytön vakavuuteen ovat lieventyneet 2000-luvun 
aikana. Arvioiden lievenemiseen on vaikuttanut se, että huumeiden läsnäoloon on 
jossain määrin totuttu ja se, että käytön ja haittojen kasvu on pysähtynyt ja huumetilanne 
vakiintunut. 

Huumeiden käytössä korostuu vuoden 2010 tietojen mukaan kannabiksen asema. 
Huumeiden käytön kokeilut painottuvat 25–34-vuotiaiden ikäryhmään, jossa kannabista 
joskus kokeilleiden osuus on 36 prosenttia. 

 

1.2.4. Alkoholiasiat mediassa 
 
Suomen Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Heikki Pälve nosti alkoholin esille Suomen 
Lääkärilehden pääkirjoituksessaan 13.4.2012. Hän korosti yhteiskunnan velvollisuutta 
ennaltaehkäistä alkoholista aiheutuvia haittoja. Alkoholin hintaa pitää nostaa ja 
saatavuutta vaikeuttaa. Lisäksi yhteiskunnan tulee määrätietoisesti osoittaa, että 
liiallinen alkoholin käyttö ei ole sallittua. Pälve näkee, että alkoholin mielikuvamainonnan 
rajoittaminen ei riitä, vaan alkoholin vastaista työtä on tehtävä laajemmin. Kirjoittajan 
mukaan Suomen Lääkäriliitto on valmis ottamaan haasteen vastaan. Tällainen 
määrätietoinen ja asiantuntemukseen perustuva alkoholiasioiden esille ottaminen on 
erittäin kiitettävää ja rohkaisevaa. Raittiuden Ystävät tekee osaltaan vaikuttamistyötä 
terveyden edistämiseksi. 
 
Alkoholikulttuuri nostettiin puheenaiheeksi Ylen teemaillassa 15.5. ”Känni-ilta” -
nimisessä keskustelussa eri ammattiryhmien edustajat pohtivat anniskeluravintoloiden 
aukioloaikoja, alkoholimainontaa ja alkoholin juomista julkisella paikalla. Raittiuden 
Ystävien jäsenyhteisöihin kuuluvan Porvoon Raittiusseuran jäsen ja Nuorten 
Raittiusseuran perustaja Joni Villanen edusti keskustelussa raittiutta ja 
päihteettömyyden näkökulmaa. 
 
Kesällä mediassa nähtiin uutisia liikenneraittiudesta. Ilta-Sanomat uutisoi 9.7. 
rattijuopumusten määristä asukaslukuun suhteutettuna vuodelta 2011. 
 
Loppuvuodesta mediassa oli runsaasti esillä kysymys alkoholin mainostamisesta. 
Olennaiseksi kysymykseksi nousi alkoholin mielikuvamarkkinointi ja sen vaikutus lapsiin 
ja nuoriin. 



 

 
 

1.3. Alkoholilain muutos 
 
Suomen hallitus antoi 25.4.2012 eduskunnalle esityksen laeiksi alkoholilain ja rikoslain 
30 luvun 1 a §:n muuttamisesta. Hallitusohjelman mukaisesti muutoksen tavoitteena on 
muun muassa alkoholin käytön varhaisen puuttumisen tehostaminen ja siten nuorten 
alkoholin juomisen vähentäminen. Lisäksi raittiustyölaki uudistetaan kunnissa tehtävän 
päihdetyön kehittämiseksi. 
 
Ehkäisevän päihdetyön toimijaverkosto (EPT) ja lastensuojelujärjestöt antoivat sosiaali- 
ja terveysministeriön kautta lausunnon lakimuutosesitykseen 21.5.2012. Lausunnossa 
korostettiin mm., että alkoholimainonnan rajoittaminen on verotus- ja hintapolitiikan 
jälkeen tehokkain käytettävissä oleva keino vähentää alkoholihaittoja. Raittiuden Ystävät 
ry on mukana EPT-verkostossa. Verkostoyhteistyö vastasi järjestömme viime vuoden 
toimintasuunnitelman tavoitteita, koska siinä vaikutamme julkiseen mielipiteeseen, 
päätöksentekoon ja päättäjiin sekä teemme yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa. 
 
EPT-verkosto otti kantaa alkoholilain kokonaisuudistukseen myös marraskuussa 2012 
sosiaali- ja terveysministeriölle toimitetussa muistiossa. Siinä korostettiin erityisesti 
lasten suojelua alkoholihaitoilta ja alkoholimainonnan rajoittamista. Muistiossa 
korostettiin: 
 

1) Alkoholilakiin kirjataan lapsen edun ensisijaisuus ja lapsivaikutusten arviointi. 
2) Tämän mukaisesti lainsäätäjän velvollisuus on vahvistaa toimia, jotka tähtäävät: 

2.1. Alkoholin kokonaiskulutuksen laskemiseen 
2.2. Lasten ja nuorten alkoholin käytön ehkäisemiseen 
2.3. Lasten suojelemiseen alkoholihaitoilta 

3) Alkoholiverotus tulee nostaa vuoden 2003 tasolle ja alkoholiveroa tulee nostaa 
säännöllisesti tulevina vuosina. Lisäksi veron tuotosta on ohjattava määräosa 
päihdehaittojen ehkäisyyn ja hoitoon. 

 
Raittiuden Ystävät toimitti sosiaali- ja terveysministeriölle lisäesityksensä, jossa korostettiin: 

1) Alkoholijuomaa ei saa anniskella tai myydä henkilölle, joka on kahtakymmentä 
vuotta nuorempi. 

2) Anniskelupaikkojen saamissa lupaehdoissa tulee edellyttää ilmaisen 
alkoholittoman juoman tarjoamista ja sen näkyvää markkinointia. 

3) Alaikäisille ja päihtyneille myytävän alkoholin myynnin valvontaa tulee tehostaa. 
4) Alkoholin anniskelu- ja myyntipaikkojen aiheuttamiin mahdollisiin haittoihin, kuten 

meluun ja roskaamiseen tulee kiinnittää huomiota. 
5) Alkoholin vähittäismyynnin lupien pitää olla määräaikaisia. 
6) Alkoholituotteiden myyntipakkauksien enimmäiskoko tulee rajoittaa kuuteen 

kappaleeseen yhtä myyntipakkausta kohden. 
7) Muovisille myyntipakkauksille tulee määritellä roskaamisvero. 
8) Alkoholiteollisuutta ja siihen läheisesti liittyvää elinkeinoelämää ei tule päästää 

päättämään alkoholia koskevaa lainsäädäntöä. 
9) Alkoholimainonta tulisi kieltää täysin, koska se alentaa merkittävästi alkoholin 

käyttöä ja käyttäjäikää. 
 
Eduskunnan lakimuutoksen käsittelyn siirtyminen vuoteen 2013 herätti ihmetystä EPT-
verkostossa. 
 
 



 

1.4. Vaikuttaminen, kumppanuus ja Vastuullisuusohjelmat 
 
Raittiuden Ystävät tarjoaa väylän vaikuttamiseen ja valistukseen sekä valinnan 
mahdollisuuden osallistua kansalaisjärjestötoimintaan. Keskeisenä toimintamuotona 
jatkettiin Vastuullisuusohjelmia, joiden kohderyhminä ovat lasten ja nuorten 
vanhemmat (Vastuullinen vanhemmuus ja Vauvavuoden vanhemmuus -julkaisut), 
isovanhemmat ja ikäihmiset (Vastuullinen isovanhemmuus -julkaisu) sekä nuorten 
urheilijoiden valmentajat ja huoltajat (Vastuullinen valmentajuus/Päihteetön pelikenttä -
julkaisu). 
 
Vastuullisuus-teemaan liittyen toteutettiin jo viidennentoista kerran marras-joulukuussa 
mittava tiedotuskampanja Anna lapselle raitis joulu, jonka toteutuksessa oli mukana 32 
kampanjakumppania. 

 

1.5. Muita järjestöpäätöksiä  
 

Raittiuden Ystävät ry tuki paikallisyhdistyksiään ja piirejään Vastuullisuus-ohjelman 
toteuttamisessa erillisillä ohjelma-avustuksilla, joita myönnettiin hakemusten perusteella. 
Raittiuden Ystävien säätiö rs myönsi avustuksen Raittiuden Ystävät ry:lle. 
 
  

1.6. Yhteistyöverkostot 
 
Alkoholiohjelma 

 

 

Raittiuden Ystävät ry allekirjoitti 7.11.2012 sosiaali- ja terveysministeriön kanssa 
Alkoholiohjelman uuden kumppanuussopimuksen. Sopimuksen päivitti tai laati 25 
valtakunnallista järjestöä ja kirkollista toimijaa. 
 
Allekirjoittajat sitoutuivat alkoholista ja muista päihteistä aiheutuvien haittojen ehkäisyyn 
ja vähentämiseen, Alkoholiohjelman tavoitteita tukevan tiedon ja hyvien käytäntöjen 
välittämiseen sekä seuraamaan päihdehaittoja ehkäisevän toimintansa tuloksellisuutta 
raportoimalla siitä Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry:lle, joka puolestaan raportoi siitä 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö sitoutui sopimuksessa tukemaan kumppaneita 
tiedonvälityksessä, tuottamaan maksuttomia aineistoja sekä edistämään kumppanien 
yhteistoimintaa. Sopimuksessa määriteltiin toiminta, tavoitteet ja puitteet niin, että niiden 
toteutumista voidaan seurata. 
 



 

Raittiuden Ystävät solmi ensimmäisen kumppanuussopimuksen helmikuussa 2004. 
Olemme tehneet tähän mennessä yhteistyötä mm. osallistumalla Alkoholiohjelman 
materiaalien tuottamiseen sekä tapahtumien toteutukseen. 
 
23 kansanterveyden ja terveyden edistämisen asiantuntijatahoa lähetti 22.3.2013 
opetus- ja kulttuuriministeriön Tulevaisuuden perusopetus – valtakunnalliset tavoitteet ja 
tuntijako -työryhmälle lausunnon perusopetuksen yleisten tavoitteiden sekä 
perusopetuksen tuntijaon uudistamisesta terveystiedon opetuksen osalta. Lausunnossa 
painotettiin, että peruskoulun yläasteen luokilla säilytetään nykyiset kolme 
vuosiviikkotuntia terveystiedon opetusta. Lisäksi ala-asteen luokilla 5 ja 6 tulisi olla 
samaan tapaan kuin yläasteella erillistä terveystiedon oppiaineen opetusta. 
Asiantuntijatahot korostivat, että riittävät terveystiedot ja -taidot ovat jokaisen 
suomalaisen koululaisen perusoikeus sekä avain yksilön ja väestön hyvään terveyteen 
ja hyvinvointiin. Raittiuden Ystävät oli mukana lausunnon allekirjoittajaryhmässä. 
 
Vuonna 2012 jatkui myös elokuussa 2005 Raittiuden Ystävien ja Lappeenrannan 
kaupungin solmima kumppanuussopimus. 
 
 

 
 
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.  
 

Kirjailija Juha Vuorinen ja Juoppohullun päiväkirja 
Aloitimme vuonna 2011 yhteistyön Juha Vuorisen kanssa. Vuonna 2012 jatkoimme tätä 
yhteistyötä yhdessä Ehyt ry:n, THL:n sekä ”Juoppohullun päiväkirja” -elokuvan 
tuotantotiimin kanssa. Kännikapina toteutti yhdessä Vuorisen ja elokuvan tiimin kanssa 
Nuori2013 tapahtumaan esitelmän menetelmistä ja työvälineistä nuorten alkoholin 
käytön ehkäisemiseen.  
 

Helsingin kaupungin Vastuullisen alkoholin käytön toimenpideohjelma  
Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen asetti vuonna 2009 työryhmän 
valmistelemaan alkoholin käytön toimenpideohjelma Helsinkiin. Työryhmässä oli 
mukana Helsingin kaupungin eri hallinnonalojen, kansalaisjärjestöjen, 
Päivittäistavarakauppa ry:n ja Helsingin poliisilaitoksen edustajia. Raittiuden Ystävien 
suunnittelija Anki Pulliainen oli kutsuttuna mukana työryhmässä, Vuoden 2011 lopussa 
Anki Pulliainen kutsuttiin mukaan ohjelman seurantaryhmään, joka seurasi vuonna 2012 
ohjelman toimenpiteiden edistymistä kaupungin hallinto- ja johtokunnissa.  
 



 

 

Tampereen kaupungin Nuorisopalvelut järjestää vuosittain ChillHouse-tapahtuman, 
joka on Pirkanmaan suurin maksuton nuorisofestivaali. Tapahtuma järjestetään 
hiihtolomaviikolla. ChillHouse on päihteetön, savuton ja maksuton tapahtuma. Vuonna 
2012 tapahtumassa vieraili yli 6 000 nuorta. Kännikapina on ollut mukana tapahtuman 
toteuttamisessa pitämällä siellä nuorille toiminnallista Kännikapina-testirataa.  

 

 

 
Ehkäisevää päihdetyötä tekevien järjestöjen yhteistoimintaa koordinoi Ehkäisevä 
päihdetyö EHYT ry. Toiminnan rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. Raittiuden Ystävät on 
aktiivisesti mukana verkostossa ja sen eri työryhmissä.   
 

Suomen Punainen Risti 
Osallistuimme Suomen Punaisen Ristin koordinoimien Kamavapaiden järjestämiseen 
24.10. Koulutusviikonloppu on suunnattu ehkäisevän päihdetyön ammattilaisille ja 
vapaaehtoisille.  
 
 

 
 
Preventiimi on Humanistisen ammattikorkeakoulun hallinnoima nuorisoalan ehkäisevän 
päihdetyön osaamiskeskus. Raittiuden Ystävät on Preventiimin 
kumppanuusorganisaatio. Suunnittelija Anki Pulliainen kirjoitti artikkelin 
”Alkoholivalistuksen punainen lanka löydettävä uudelleen” Preventiimin 10-
vuotisjuhlajulkaisuun. Kirja ilmestyi huhtikuussa 2012. Suunnittelija Pulliainen osallistui 
myös Preventiimin vuonna 2012 ilmestyneen ”Vain yhdelle” -tukimateriaalin 
tuottamiseen. Opas on tarkoitettu tueksi päihdekeskusteluihin nuorten aikuisten parissa 
työskenteleville. Osallistuimme myös Preventiimin kokouksiin ja koulutuksiin.  
 

 

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. Suunnittelija Anki Pulliainen 

http://www.preventiimi.fi/


 

on toinen Suomen EUCAMin yhdyshenkilöistä. Vuonna 2012 Pulliainen teki verkostolle 
selvityksen väkevien olutjuomien myynnistä Suomessa sekä kirjoitti blogi-kirjoituksen 
verkoston sivuile (liite EUCAM ).  
 

Youth in Action -asiantuntijaverkosto 
CIMO (Kansainvälisen henkilövaihdon keskus) hallinnoi Suomessa EU:n 
Nuorisotoimintaohjelmaa. CIMO:lla on ohjelmaan liittyen asiantuntijaverkosto, joka 
kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa keskustelemaan ajankohtaisista nuorisoon liittyvistä 
asioista. Suunnittelija Anki Pulliainen on verkoston jäsen.  
 
 

Lasten terveysfoorumi 
Raittiuden Ystävät on ollut jäsen Lasten terveysfoorumissa. Foorumi toimii Terveyden 
edistämisen keskuksen koordinoimana ja siihen kuuluu n. 25 järjestöä ja taustatoimijaa. 
Perusajatuksena on vahvistaa lasten ja nuorten hyvinvointia ja vaikuttaa sitä uhkaaviin 
tekijöihin.  
 

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

 

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

Seurantaloasiain neuvottelukunta 
Seurantaloasiain 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  Suomen Keskusta 
Finlands Svenska Marthaförbund  Suomen Kotiseutuliitto 
Finlands Svenska Ungdomsförbund  Suomen Kuntaliitto 
Kansantalojen Liitto   Suomen Kylätoiminta 
Maaseutukeskusten Liitto  Suomen Nuorisoseurojen Liitto 
Marttaliitto    Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 
Raittiuden Ystävät   Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 

Neuvottelukunnan tarkoituksena on kehittää seurantaloja omistavien yhteisöjen, 
valtionhallinnon ja kunnallishallinnon yhteistyötä seurantalojen toimintaedellytysten 
parantamiseksi. Neuvottelukunnan tehtävänä on 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 

http://www.suomenkotiseutuliitto.fi/kotiseutuliitto/sivut/pdf/SNK_2011_2014.pdf


 

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 toiminnanjohtaja on ollut 
neuvottelukunnan jäsen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II PAIKALLISTOIMINTA  

 
Raittiuden Ystävillä jäsenliittoineen oli vuonna 2012 yhteensä noin 90 paikallisyhdistystä. 
 
Raittiuden Ystävien paikalliset raittiusyhdistykset ja raittiuskeskukset kuuluivat 
piirijärjestöihin, joista useimmat toimivat sääntöjensä mukaan paikallisyhdistysten 
alueellisina yhdyseliminä. Muutamat piirit järjestivät myös omaa, yhdistysten 
ulkopuolisille henkilöille suunnattua toimintaa.  
 
Paikallisten raittiusyhdistysten ja piirien toimintaa, tapahtumia ja osallistumista 
edustajakokoukseen tuettiin yksilöityjen anomusten perusteella. Keskusjärjestöltä sai 
toiminta-avustusta 27 yhdistystä. Yhdistyksiä tuettiin vuonna 2012 yhteensä n. 7 000 
eurolla. Muutoin paikalliset raittiusyhdistykset toimivat joko kunnilta saamiensa 
yksittäisten avustusten tai omarahoituksen varassa. Omarahoitus hankittiin pääasiassa 
järjestämällä erilaisia tilaisuuksia, kuten myyjäisiä, kirpputoreja, toritapahtumia, diskoja 
yms. tai myymällä omia tuotteita ja palveluita, kuten esim. paitoja, adresseja, 
käsityötuotteita, joulupukkipalvelua jne. Paikallisyhdistykset ja piirit ovat ottaneet 
myyntiin keskusjärjestön tuotteita, kuten surunvalitteluadresseja ja rintanappeja.  
 
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. Jotkut paikallisyhdistykset tukivat kouluissa 
tai seurakunnissa pidettyjä päihde- ja huumevalistustunteja. Raittiusyhdistykset ja -piirit 
tavoittivat vuonna 2012 erilaisiin toimintoihinsa yhteensä 896 osanottajaa (7.3.2013 
mennessä saapuneiden vuosikertomusten mukaan). 
 
Keskusjärjestön työntekijät osallistuivat mahdollisuuksiensa mukaan sekä piirijärjestöjen 
että paikallisyhdistysten kokouksiin ja antoivat tilaisuuksien suunnittelu- ja 
toteuttamisapua. 



 

 
Pohjois-Savon Raittiuspiirin kesäkisatapahtumassa 16.7.2012 potkaistiin saapasta 
 

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

 

3.1. Vastuullinen vanhemmuus 
 



 

 
 
Vastuullinen vanhemmuus -aineisto tekee kasvattajille näkyväksi lapsen ja nuoren 
tarpeet, joita ovat muun muassa rakkaus, rajat ja elämäntaidot. Nämä sekä ensiarvoisen 
tärkeät että arkiset asiat ovat paitsi päihteettömyydeltä suojaavia tekijöitä, myös tunne-
elämän hyvinvoinnin rakennuspuita. Ne auttavat aikuisia pohtimaan sitä, miten lapsen 
tarpeet tällä hetkellä täyttyvät. 
 

Päihdekasvatus välittyy arjessa arvoina, tietoina ja esimerkkinä. Kyse on siitä, miten 
elämän perusrakenteet muodostuvat. Erilaiset riippuvuudet syntyvät herkimmin siellä, 
missä elämän perustarpeet jäävät tyydyttämättä. 
 

Koulut ja seurakunnat ovat käyttäneet Vastuullinen vanhemmuus -kirjasta ja kalvoja 
erilaisten vanhempaintilaisuuksien tukena. Aineisto on saatavilla myös ruotsin- ja 
venäjänkielisenä. Suomenkielinen opas päivitettiin vuonna 2011. Esitteeseen lisättiin 
mm. tietoa ajankohtaisista asioista kuten energiajuomista ja alkoholimainonnasta. 
Aineiston ydinsisältö ja -viesti eivät muuttuneet. 
 
Päihteetön pelikenttä on Vastuullisuusohjelma, joka edistää urheilu- ja liikuntaseurojen 
päihteettömyyttä. Hanke toteutettiin järjestöyhteistyönä (A-klinikkasäätiö, 
Myllyhoitoyhdistys, Nuori Suomi, Raittiuden Ystävät, Terveys - Hälsan) vuosina 2001–
2003. Päihteetön pelikenttä -kirjanen on käytössä erilaisissa urheilu- ja liikuntaseuroissa.  
 

3.2. Vastuullinen isovanhemmuus 
 

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

3.3. Vauvavuoden vanhemmuus 
 

Perusturvallisuus ja kiintymyssuhteen pohja luodaan varhaislapsuudessa. Siinä 
vaiheessa saatu tuki ja onnistumisen kokemukset vaikuttavat pitkälle sekä myöhempään 
lapsuuteen että aikuisuuteen. Lisääntyvä tutkimustieto vahvistaa sitä arkiviisautta, että 
tunneälykäs hoiva vaikuttaa suotuisasti mm. stressikontrollin syntymiseen ja antaa siten 



 

suojaa myös päihderiippuvuuksia vastaan. Varhaisen vuorovaikutuksen teoria ja 
tunneälykäs hoiva on käännetty vauvaperheen arjen kielelle Raittiuden Ystävien 
Vauvavuoden vanhemmuus -kirjasessa ja sitä tukevassa sähköisessä tietopaketissa. 
 
Aineisto on löytänyt paikkansa neuvoloiden, synnytyssairaaloiden, järjestöjen ja 
seurakuntien vauvaperhetyössä. Aineistoa on esitelty useilla messuilla ja 
koulutustilaisuuksissa. 
 

3.4. Viidakko-ohjelma 
 
Oman elämänsä haasteissa ja vaiheissa eläville lapsille ja nuorille on tuotettu kuvitettuja 
oppaita eri elämäntaitoteemoista. Ne on tehty virittämään pohdintaa esimerkiksi koulun, 
kodin, kerhon, leirin ja rippikoulun oppimistilanteissa. Opiskelijat ovat tehneet mm. 
näytetunteja näiden esitteiden pohjalta. 
 

Viidakon paremmat lait -opas tiivistää tunneälyn taidot viiden vekkulin villieläimen 
muotoon. Tämä aineisto soveltuu niin lapsille, yläasteikäisille kuin leikkimielisille 
aikuisillekin.  
 
Savua asvalttiviidakosta -opas auttaa nuorta jäsentämään omia unelmiaan ja 
pohtimaan, miten tupakoinnin aloittaminen voi tuhota monta unelmaa. 
 
Viidakon viinat ja mömmöt -opas kertoo riippuvuuksista ja päihtymisen vaikutuksesta 
omaan arkeen ja juhlintaan 
 
Tarzanin ja Janen seurusteluopas näyttää hyvän seurustelusuhteen liikennevalot ja 
rakkauden portaat paljastavat suhteen oikean etenemisvauhdin. Materiaali on ollut esillä 
mm. messu- ja koulutustapahtumissa. 

IV KAMPANJAT JA MUU TOIMINTA 
 
 

4.1.  Raittiusviikko/Ehkäisevän päihdetyön viikko 
 
Valtakunnallista raittiusviikkoa vietettiin vuonna 2012 marraskuun alussa viikolla 45. 
Viikon ohjelmassa oli Vuoden 2012 Raittiusteko -tunnustuksen myöntäminen. 
Tunnustuksen sai Jari-Pekka Liikenneasemat rohkeasta työstä raittiuden ja 
liikenneturvallisuuden puolesta. Yrittäjä Jari-Pekka Koponen otti tunnustuksen vastaan 
10.11. Helsingissä. 

Jari-Pekka Liikenneasemat ovat raittiita palveluasemia, joilla ei myydä alkoholia eikä 
tupakkaa. Yrityksen toiminta tukee erityisesti lain edellyttämää turvallisuutta liikenteessä. 
Jari-Pekka Liikenneasemat sijaitsevat Hankasalmella, Hartolassa ja Joroisissa. 

Raittiuden Ystävät ry jakaa vuosittaisella teemaviikolla Vuoden Raittiusteko -tunnustuksen 
henkilölle tai taholle, joka on toiminnallaan merkittävästi edistänyt raittiutta ja terveitä 
elämäntapoja. Raittiusteko-tunnustus jaettiin vuonna 2012 10. kerran. 
 

 

4.2. Anna lapselle raitis joulu -tiedotuskampanja 
 

Valtakunnallinen tiedotuskampanja toteutettiin nyt viidennentoista kerran 
joulunalusviikoilla ja joulunpyhinä. 32 kampanjakumppania vetosi kaikkiin maamme 

http://raittiudenystavat.fi/raittiudenystavat/vuoden-raittiusteko


 

aikuisiin, jotta he antaisivat lapsille raittiin ja turvallisen joulun. Kampanjan tavoitteena oli 
havahduttaa aikuiset huomaamaan, että se mikä heistä tuntuu alkoholin tuomalta 
juhlatunnelmalta, ei useinkaan enää ole sitä lapselle. 

 

Kampanjan tietoisku nähtiin Ylen TV-kanavilla 17.–26.12. välisenä aikana. Tietoisku pyöri 
myös jääkiekon SM-liigan verkkosivuilla ja SM-liigaan osallistuvien paikkakuntien hallien 
screeneillä pelitaukojen aikana joulun alla. Lisäksi tietoisku nähtiin Lasten Joulurieha  

-tapahtumassa 12.–16.12. Narinkkatorilla Helsingissä. Tietoisku kuultiin radiossa 
yhdeksällä kuuluvuusalueella noin 17.–26.12. välisenä aikana kautta maan. Radio Pooki 
(Kokkola) ja Radio Pori haastattelivat toiminnanjohtajaa kampanjasta. 

 

Sekä suomen- että ruotsinkielistä kampanjajulistetta jaettiin yhteensä noin 12 000 kpl eri 
puolille Suomea. Julisteita oli esillä muun muassa neuvoloissa, päiväkodeissa, kouluissa, 
kirjastoissa ja seurakuntien tiloissa. Suomen Valkonauhaliitto toimitti julisteet kaikkiin 
Suomen seurakuntiin. Kampanjan verkkosivuilta http://annalapselleraitisjoulu.fi/2012/ oli 
saatavissa juliste ja banneri sekä nähtävissä TV:ssäkin nähty tietoisku. 
 
Hanke on nähty erittäin tärkeänä Raittiuden Ystävät ry:n piirissä. Hankkeen myötä 
järjestön verkostoyhteistyö on laajentunut ja tunnettuus kasvanut. TV- ja radiokampanja 
sekä julistekampanja on suunnattu suomalaisille perheille, joissa usein varsinkin 
juhlapyhinä käytetään runsaastikin alkoholia. Toteutus ja sisältö pyritään pitämään riittävän 
kattavina, jotta lasten vanhemmat saavat tietoa, syntyy keskustelua ja asenteisiin voidaan 
vaikuttaa toivotulla tavalla. Kampanjan saama palaute on ollut hyvin myönteistä. 
Kampanjan toteutus vastasi Raittiuden Ystävien toimintasuunnitelman tavoitteita, koska se 
on osa näkyvää vaikuttamistoimintaa. 
 
Kampanja liittyy Alkoholiohjelman mukaisiin päihteiden käytön vähentämistavoitteisiin, 
päihteistä aiheutuvien haittojen vähentämispyrkimyksiin sekä lasten hyvinvoinnin 
edistämiseen. Kampanjan johdonmukainen toteuttaminen on osaltaan vaikuttanut 
vastuullisuuden ilmapiirin vahvistumiseen. Kampanja on saanut useita tukiryhmiä 
Facebookissa. 
 
Raittiuden Ystävien lisäksi kampanjaa 
olivat vuonna 2012 tukemassa ja 
toteuttamassa: A-Kiltojen Liitto, Aseman 
Lapset, Dynamite Production, Ehyt ry, 
Elämäni Sankari, Finnkino, ETRA-liitto, 
Förbundet Hem och Skola, Helsingin 
sosiaalivirasto Aikuisten ehkäisevä 
päihdetyö, Helsingin NMKY, Irti 
Huumeista, Jääkiekon SM-liiga, 
Lappeenrannan raittiustoimisto, 
Lastensuojelun Keskusliitto, 
Lastentarhanopettajaliitto, Mannerheimin 
Lastensuojeluliitto, Myllyhoitoyhdistys 
Naistenkartano, Nuorisokasvatussäätiö, 
Nuorten Ystävät, Nykterhetsförbundet 
Hälsa och Trafik, Nyyti ry, Omaiset 
Huumetyön Tukena, Sininauhaliitto, 
Sininuorisoliitto, Suomen Kasvatus- ja 
perheneuvontaliitto, Suomen 
Nuorisoyhteistyö – Allianssi, Suomen 
Terveydenhoitajaliitto, Suomen 

Valkonauhaliitto, Suomen 
Vanhempainliitto, Tehy ja Yle. 
 

http://annalapselleraitisjoulu.fi/2012/


 

 
 

4.3. Messuja, näyttelyjä, kokouksia ja muita tapahtumia  
 

Eri väestöryhmiä on pyritty tavoittamaan erilaisilla messuilla, näyttelyillä ja tapahtumilla. 
Sanoma on räätälöity niin, että se palvelee juuri kohderyhmän hyvinvointitarpeita tai 
työtavoitteita. Samalla on tehty tunnetuksi järjestöä sekä sen materiaalia ja toimintoja. Alla 
tärkeimmät tapahtumat (Helsingissä, jos ei toisin mainita): 
 
Tammikuu 
10.1.  PTS työryhmän kokous, Heinola  
18.1.   Kaupunkilaisten ja Kännikapinan kannanotto Helsingin kaupungin yleisten töiden 

lautakunnalle alkoholin ulkomainonnasta  
19.1.  Päihteetön pelikenttä, A-klinikkasäätiö  
25.1.  Ehkäisevän päihdetyön -koordinaation (EPT) tapaaminen 
26.1.   Kännikapinan teatteri-ilta 
27.–29.1.  Skandinavian raittiusjärjestöjen johdon kokoontuminen, Oslo, Norja 
30.1.   Ehkäisevän päihdetyön verkoston (Ehkäpä) kokous  
 
Helmikuu 
4.2.  Kännikapinan Rakkauskahvila Ravintolapäivänä 
11.2.  Hallituksen kokous 
21.2.  Joutsenon Opiston johtokunta, Joutseno  
29.2.–2.3.  ChillHouse, Tampere  
 
Maaliskuu 
2.3.  Selvin päin kesään -kampanjapalaveri  
6.3.  PTS työryhmän kokous, Heinola 
8.3.  Helsingin kaupungin Vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelman 

seurantatyöryhmän kokous  
10.3.  Hallituksen kokous 
10.3.  Naisten messut, Hyvinkää  
27.3.  Anna lapselle raitis joulu -kampanja palaveri  
29.3.  SOSTE vuosikokous  
30.3.  Joutsenon Opiston johtokunta, Joutseno  
31.3.  Ylimääräinen edustajakokous 
31.3.  Liittovaltuuston kevätkokous 
 
Huhtikuu 
11.4.  Helsingin kaupungin Vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelman 

seurantatyöryhmän kokous  
16.4.   Ehkäpä-verkoston kokous  
17.–18.4.  Allianssi risteily  
18.4.  Henkilöstöseminaari EK  
19.4.  Kännikapina-rata Omnia opiskelijoiden vetämänä Kivenlahden nuorisotilalla  
20.4.  Alkoholipolitiikka, nuoret ja kuntavaalit -tilaisuus, Ehkäpä verkosto 
24.4.  Suomen Harrastajateatteriliiton vuosikokous  
27.4.  Ehkäpä-verkoston tempaus Rautatieasemalla  
 
Toukokuu 
3.5.  SOSTE seminaari  
11.5.  Work Goes Happy -työhyvinvointimessut  
12.5.  Hallituksen kokous 
21.5.  STM Järjestöjen kuuleminen  



 

23.–24.5.  Ihanko pihalla -tapahtuma, Hyvinkää  
26.–27.5.  Maailma kylässä -tapahtuma, Helsinki  
28.5.  YLE yhtiökokous  
 
Kesäkuu 
7.6.  Kännikapinan Helsinki-toiminnan suunnittelu  
14.6.  Kännikapina kakuttaa Helsingin poliisin  
30.6.  Helsinki Pride -tapahtuma 
 
Heinäkuu 
3.7.  Hallituksen kesätapaaminen 
 
Elokuu 
12.8.  Etelä-Savon Raittiuspiirin tapahtuma, Hirvensalmi  
23.8  Kännikapinan Rakkausjukeboksi Taiteiden Yössä  
28.8.  Nuorten Ystävät – 105 vuotta hyvinvointia ja kulttuuria  
28.8.  SOSTE – Järjestöjohdon syysfoorumi  
 
Syyskuu 
1.9.  Hallituksen kokous 
5.9.  Helsingin kaupungin vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelman työryhmä  
6.9.  Tampereen ammattiopiston Suurtapahtuma, Tampere  
6.9.  RAY Järjestöjen viestintäpäivä  
13.9.  Kannabisakatemia  
15.9.  Liittovaltuuston syyskokous 
20.9.  EPT-verkoston keskustelutilaisuus alkoholilain uudistamisesta  
19.9.  RAY Vaikuttavaa! -kiertue  
21.9.  SOSTE Strategiaseminaari   
24.9.  Blogikirjoitus alkoholimainonnasta EUCAM-verkoston sivuille  
26.9.  Alkoholimainontapaneeli päättäjille  
 
Lokakuu 
3.10.  Anna lapselle raitis joulu -kampanjan palaveri  
4.10.  Katutempaus: Nimien kerääminen Helsingin alkoholin ulkomainoskieltokortteihin  
5.10.  Voimaa yritysyhteistyöstä – järjestövaikuttamisen uudet kentät, OK-Opintokeskus  
6.10.  Hallituksen kokous 
7.10.  Kulttuurifiesta, Ry Turva, Tornio  
9.10.  Kännikapinan keräämät Hauskemman Helsingin puolesta kortit yleisten töiden 

lautakunnalle, kaupunginjohtaja Jussi Pajuselle sekä apulaiskaupunginjohtaja Laura 
Rädylle   

9.10.  Hauskemman Helsingin puolesta kortit kokoomuksen kuntavaaliehdokkaille  
10.10.  Hauskemman Helsingin puolesta kortit vihreiden kuntavaaliehdokkaille 
11.10.  Hauskemman Helsingin puolesta kortit RKP:n kuntavaaliehdokkaille  
12.10.  Hauskemman Helsingin puolesta kortit SDP:n kuntavaaliehdokkaille  
15.–16.10.  Päihde- ja mielenterveysmessut  
15.10.   Alkoholimainontavaikuttamiskortit perussuomalaisten kunnallisvaaliehdokkaille  
17.10.  Suomen Harrastajateatteriliiton syyskokous 
18.10.  Järjestöt ja sosiaalinen media -koulutus  
19.10.  Alkoholimainontavaikuttamiskortit keskustan kunnallisvaaliehdokkaille  
23.10.  Alkoholimainontavaikuttamiskortit vasemmiston kunnallisvaaliehdokkaille  
24.10.  SOSTE: Järjestöpäälliköiden verkoston järjestäytymiskokous  
24.10.  Alkoholimainontavaikuttamiskortit kristillisdemokraattien kunnallisvaaliehdokkaille  
23. - 24.10.  Preventiimi: Ehkäisevän päihdetyön perusteet.  
26. - 27.10.  SPR:n Kamavapaat, Laukaa  
31.10.  Helsingin kaupungin vastuullisen alkoholinkäytön seurantatyöryhmän kokous  



 

 
Marraskuu 
6.11.  EHYT ry:n tupaantuliaiset  
7.11.  Alkoholiohjelman kumppanuussopimusten allekirjoitustilaisuus  
8.11.  Ehkäpä, Ehkäisevän päihdetyön verkoston, kokous   
9.11.  Kaamospuhallus  
10.11.  Hallituksen kokous 
12.11.  Suomen Valkonauhaliitto  
13.11.  RAY:n ja Etelä-Suomen Kasteen Innostamo, Espoo  
21.11.  SALVE-tutkimusohjelman loppuseminaari/Kansan terveys, yksilön hyvinvointi -kirjan 

julkistaminen  
23.11.  Opintotoiminnan Keskusliitto ry:n syyskokous 
28.11.  SOSTE: Järjestöbarometrin aamukahvit  
28.11.  Innomarkkinat, Espoo  
28.11.  Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuusseminaari  
 
Joulukuu 
4.12.  Ehyt ry, verkoston kokous  
5.12.  Alkoholimainonta-palaveri 
10.12.  Joutsenon Opiston hallituksen kokous  
12.12.  Vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelman seurantaryhmä   
4.12.  Kännikapinan Luistelutapahtuma vapaaehtoisille ja uusille kiinnostuneille 
13.12.  Päihdetapahtuma, Järvenpään invalidiliiton koulutuskeskus, Kännikapina-rata  
15.12.  Hallituksen kokous ja Joululounas 

 
 

4.4. Medianäkyvyys 
 

Poimintoja medianäkyvyydestä 
 
Huhtikuu  Suunnittelija Anki Pulliaisen artikkeli ”Alkoholivalistuksen punainen lanka löydettävä 

uudelleen” Preventiimin 10-vuotisjuhlajulkaisussa 
20.6. Helsingin Sanomien Omakaupunki uutisoi kuinka Kännikapina kakutti poliisin 
12.12. Toiminnanjohtajan suora puhelinhaastattelu Radio Pooki, Anna lapselle raitis joulu -

kampanjasta 
14.12. Toiminnanjohtajan puhelinhaastattelu Radio Pori, Anna lapselle raitis joulu  
 -kampanjasta 

 

        
        

V KOHDENNETTU VAIKUTTAMINEN  
VÄESTÖÖN JA RAKENTEISIIN  
 

Kapinaa kaupungissa 
 

Kännikapinaa nuorille 
 



 

 
 

– jotta Suomessa olisi helppoa olla sosiaalinen selvin päin 

 

Vuoden 2012     
 
Kännikapina syntyi vuonna 2008 Raha-automaattiyhdistyksen rahoittaman hankkeen 
yhteydessä. Vuonna 2012 Kännikapina sai tukea Helsingin kaupungin 
terveyslautakunnalta sekä opetus- ja kulttuuriministeriöltä nuorille suunnattuun toimintaan.   
 
Kännikapinan tavoitteena selvittää Suomen pää. Kännikapina tarjoaa asennetta ja 
toimintaa, valistusta ja vaikuttamista.   
 
Vuonna 2012 Kännikapinan uusia tuulia olivat osallistuminen Ravintolapäivään, 
sissimarkkinointimenetelmien hyödyntäminen sekä uudet kampanjatuotteet (En usko 
humalaan  
-jääkaappimagneetit). Kehitimme myös sosiaalisen median hyödyntämistä panostaen 
erityisesti Facebook-toimintaan.  
 
 

 
Kännikapinan Ravintolapäivässä 2012 soppaa, rakkautta ja 
terveysjuomia! 
 
Kännikapina tunteili Ravintolapäivänä 4.2.2012. Tarjolla oli omakustannehintaan chili-
linssikeittoa sekä inkivääriteetä. Tarjolla oli myös ilmaisia flirtti- ja parisuhdeneuvoja 
rakkausvalmentaja Mervi Makkoselta. Ravintolaa pidettiin Kalliossa huoneistohotelli 
Roomissa.  
 
Lauantaina 19.5. Kännikapinan toimistolla Annankadulla pystytettyyn Raitisravintolaan 
löysi kolmisenkymmentä pirtelönjanoista asiakasta. Auringon hymyssä alkoholittomat, 
terveysvaikutteiset drinkit maistuivat kaupunkilaisille. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Maailma kylässä -tapahtumassa  

Maailma kylässä on jo vuodesta 1995 lähtien järjestetty koko perheen ilmaisfestivaali 
Helsingissä. Tapahtuman pääjärjestäjä on Kepa ry. Kännikapina osallistui Maailma 
Kylässä -tapahtumaan toista kertaa pitämällä ”Mahdollisuuksien tori”  -teltassa ständiä. 
Ensimmäisenä päivänä keräsimme jokaiselle kansanedustajalle viestin, jossa kannustettiin 
rajoittamaan alkoholimainonta tuotetietoihin sosiaali- ja terveysministeriön tuoreen 
lakiluonnoksen mukaisesti. Kansalaisten viestit kansanedustajille sinetöitiin positiivisin 
leimoin “This is the right way! I am proud of you! Perfect!”. Toisena festivaalipäivänä 
pidimme pop-up vapaaehtoistyöpajaa, jossa kutsuttiin festivaalivieraita painamaan 
muutama Kännikapinan rintamerkki tai suunnittelemaan oma uniikkimerkki. 

Osallistuimme kesällä myös Helsingissä Pride ja Pax -kaupunkitapahtumiin ständillä, jossa 
esiteltiin Kännikapinan toimintaa ja ajankohtaista tietoa alkoholiasioista. Ständillä pystyi 
myös painamaan rintanappeja.  Tapahtumia oli mukana toteuttamassa Kännikapinan 
vapaaehtoiset. Olimme mukana myös Hyvinkäällä Ihanko pihalla -tapahtumassa, jonka 
järjesti Työpajayhdistys,  Chillhouse-tapahtumassa Tampereella sekä Tampereen 
ammattiopiston TAOFEST-tapahtumassa. Kännikapinaa pidettiin yllä vapaaehtoisen avulla 
myös Lappeenrannassa nuorille suunnatussa ”Kaamospuhallus”- tapahtumassa.  
 
 

                   

Kiitosta Helsingin poliisille ! 
 
Kännikapina halusi kiittää Helsingin poliisin tehopuuttumisesta julkijuopotteluun koulun 
päättäjäisviikonloppuna.  Emma Holsti, nuori Kännikapinan vapaaehtoinen, oli mukana 
poliisin kakutuksessa.  Helsingin Sanomien Oma kaupunki -osio uutisoi asiasta 
seuraavasti. Artikkeli oli esillä myös rautiovaunujen liikkuvalla uutisnäytöllä. 
 
HS Omakaupunki 20.6  
 

Malmin poliisiasemalla jaettiin 
keskiviikkona kakkua, mutta 

tällä kertaa poliiseille. 

Kännikapina antoi Helsingin 

poliisille kolme täytekakkua 
kiitoksena tehokkaasta 

puuttumisesta 

julkijuopotteluun koulujen 
päättäjäisviikonloppuna. 

Helsingin opetusviraston 

työttömien nuorten työpajalta 

Siniseltä Verstaalta tilatuissa 
kakuissa luki "Poliisi on pop" 

ja "Kiitos poliisi". 

- Poliisi järjesti koulujen 

päättäjäislauantaina 
2.6. teho-

operaation julkijuopottelua 

vastaan ja määräsi 

ensimmäistä kertaa 
rikesakkoja.  

 

Ensimmäistä kertaa pitkään 
aikaan koulujen 

päättäjäisviikonloppuna ei 

ollut puukotuksia, raiskauksia 

tai väkivaltaa. Halusimme 
kiittää poliisia hyvästä 

toiminnasta, kertoo 

suunnittelija Anki Pulliainen 

Kännikapinasta. 
Kännikapinan tavoitteena 

on vapauttaa Suomi humalan 

ja päihteiden ihannoimisesta. 

Kännikapina on muun muassa 
osallistunut muiden 

järjestöjen 

kanssa Facebookiin 
toteutettuun "Minä joisin 

vähemmän" -kampanjaan, 

joka toimii vastaiskuna 

ulkomainosyhtiö JCDecaux'n 
"Joisitko vähemmän, jos 

tämä mainos kiellettäisiin?" –

kampanjalle. 

  

 

Lasten ja nuorten suojaaminen vaatii tehokkaampia rajoituksia 
alkoholimainontaan  
 
Alkoholimainonnan vaikutukset on selvästi osoitettu tieteellisissä tutkimuksissa. Ne 
vaikuttavat nuoriin siten, että nuoret aloittavat juomisen aiemmin ja jo juovat nuoret 
lisäävät juomistaan. Kaupungin vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelma, missä 
järjestömme edustaja oli mukana, ehdotti yhtenä toimenpiteenä alkoholin ulkomainonnan 

http://www.kepa.fi/


 

kieltämistä kaupungin omistamilla mainospaikoilla. Sosiaali- ja terveysministeriössä on 
myös vireillä laki alkoholin mielikuvamainonnan rajoittamisesta. 
Kännikapina toimitti asiaa käsittelevälle Helsingin kaupungin yleisten töiden lautakunnalle 
kannanoton (Liite 18.1)  ja kaupunkilaisten allekirjoittamia kortteja, joissa vaadittiin 
alkoholimainonnan lopettamista Helsingissä. Laitoimme kirjeen ja kampanjakortteja 
asiasta myös kaupunginjohtaja Jussi Pajuselle (Liite Pajunen), apulaiskaupunginjohtaja 
Laura Rädylle (Liite Räty) sekä kaikille Helsingin kunnallisvaaliehdokkaille kuntavaalien 
aikana.  
 
Mainontakysymystä puitiin myös Helsingin katukuvassa keväällä 2012. Vastauksena 
JCDeauxin ja mainostoimisto Bob Helsingin ”Joisitko vähemmän” -kampanjaan järjestöt 
kampanjoivat omalla ”Minä joisin vähemmän”  -kampanjalla. Hyvin lyhyessä ajassa 
järjestöjen kampanja sai saman verran ”tykkääjiä” kuin mainostajien oma kampanja, joka 
oli toteutettu huomattavasti suuremmilla resursseilla. 

 
Mainostajien kampanja alkoholin 
mainontarajoituksia vastaan ja 
alkoholiteollisuuden edun puolesta.  

 

Järjestöjen vastakampanja mainontarajoitusten 
puolesta ja lasten ja nuorten hyvinvoinnin 
puolesta.  

 
 

 
 
Järjestöjen kampanjan näkyi kaupungin 
katukuvassa juhannusviikolla 2012, rekkojen 
kyljissä vielä pitkälle syksyyn 

 



 

Rakkautta jukeboksilla Taiteiden Yössä  
 
Kännikapina laittoi 23.8. Taiteiden yönä pystyyn Rakkausjugeboksin Eiran puistoon. 
Jukeboksina toimi kaksi ammattilaulajaa ja ammattikitaristi. Taiteiden Yön viettäjät saivat 
tuoda rakkaansa jukeboksille ja valita soittolistasta, minkä kappaleen sävelin ja sanoin he 
haluavat kertoa tunteistaan rakkaalle. Jukeboksista saattoi omistaa kappaleita myös 
itselleen tai ystävälleen tai yleensä elämälle ja rakkaudelle.  
 
Rakkausjukeboksi kannusti kaupunkilaisia avoimeen, positiivisista tunteista kertomiseen 
selvin päin. Halusimme myös antaa mahdollisuuden päästä nauttimaan live-musiikista ja 
innostaa myös jatkossa nauttimaan elävästä musiikista.  
 
Mukana tapahtumaa toteuttamassa olivat vapaaehtoiset Emma Holsti, Anna Näsmö sekä 
Ljubica Georgieva.  
 

Järjestöt kyselivät kuka jarruttaa alkoholimainontalain kehittämistä? 
 
Keväällä 2012 lausuntokierroksella ollut lakiesitys alkoholin mielikuvamainonnan 
lopettamisesta sai laajasti tukea järjestöiltä ja asiantuntijoilta ja esitystä odotettiin jo 
kevätkaudella 2012 eduskuntaan. Syksyllä 26.9.2012 yhteisessä tiedotustilaisuudessaan 
Raittiuden ystävät yhdessä Ehkäisevä päihdetyö EHYT:n, Suomen Vanhempainliiton, 
Suomen ASH: n, ja A-klinikkasäätiön kanssa vaativat, että pitkään valmisteltujen ja nuoria 
ja lapsia suojelevien rajoitusten jarruttaminen lopetetaan. 
 
Painatimme yhdessä muiden järjestöjen kanssa kampanjasta postikortteja, päättäjille 
lähetettyjä kangaskasseja sekä kaupunkilaisille jaettuja vesipulloja.  
 
Lähetimme alkoholimainonta-postikortteja myös kaikille kokoomuksen, rkp:n, keskustan, 
vihreiden ja perussuomalaisten kunnallisvaaliehdokkaille. 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

VI HALLINTO, TIEDOTUS JA TALOUS 
 

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

6.1. Edustajakokous 
 
31.3.2012 järjestettiin ylimääräinen edustajakokous puheenjohtajan valitsemiseksi, 
Hotelli Arthurissa Helsingissä. Puheenjohtajavaali toteutettiin suljetulla 
lippuäänestyksellä. Äänestykseen osallistui 39 äänioikeutettua henkilöä. 

 

Raittiuden Ystävien hallituksen puheenjohtajaksi, jota kutsutaan yhdistyksen 

puheenjohtajaksi, jäljellä olevaksi ajaksi kaksivuotiskaudesta 1.1.2012 – 31.12.2013, 

valittiin Jaakko Nikula. 

6.2. Liittovaltuusto ja hallitus 
 

Liittovaltuusto 
Liittovaltuuston kevätkokous järjestettiin 31.3. hotelli Arthurissa Helsingissä. Syyskokous 
järjestettiin 15.9. Raittiuden Ystävien toimistolla.  
 

 
Liittovaltuuston syyskokouksessa 31.3. valittiin hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle 
vuosiksi 2013 ja 2014 Ensio Koitto, Matti Sallinen ja Pentti Seppälä.  
 
Vaalitoimikunnan henkilömääräksi valittiin puheenjohtaja ja 3 jäsentä. Puheenjohtajaksi 
valittiin jatkamaan Pirjo Rehula ja jäseniksi valittiin edelliset toimikunnan jäsenet Ensio 
Koitto, Teuvo Munkki ja Pirjo Vainio.  
 
Raittiuden Ystävien Kansanopiston Kannatusyhdistyksen hallitukseen/johtokuntaan 
vuosiksi 2013 ja 2014 ehdotetaan varsinaisiksi jäseniksi Eila Kotola ja Arto Tuomainen, 
varajäseneksi vuodeksi 2013 tuleva toiminnanjohtaja. 
 
Vuodeksi 2013 valittiin tilintarkastajaksi Jarmo Niemelä ja varatilintarkastajaksi Timo 
Packalén. 
 
Liittovaltuuston jäsenet:  
Puheenjohtaja Tuula Grundström, Espoo (2012–2013) 
Varapuheenjohtaja Arto Tuomainen, Joensuu (2012–2013) 
 
Varsinaiset jäsenet: 
Terttu Hujanen, Salo (2012–2015)  
Eila Iivari, Hollola (2010–2013) 
Leena Karppinen, Kuopio (2012–2015)  
Ensio Koitto, Hämeenlinna (2012–2015)  
Pekka Korhonen, Espoo (2010–2013)  
Eila Kotola, Virolahti (2010–2013)  
Unto Marttinen, Mikkeli (2012–2015) 



 

Pekka Ratola, Pori (2010–2013)  
Pirjo Rehula, Pori (2012–2015)  
Pentti Seppälä, Kemi (2012–2015)  
Harri-Pekka Tikkanen, Kiuruvesi (2010–2013)  
Pirjo Vainio, Turku (2010–2013) 
 
Varajäsenet: (2012–2015) 
Saimi Kivilahti, Matti Sallinen, Aarne Helminen, Marja Kaski, Markku Kurkinen, Pentti 
Tenojoki 

 
Liittovaltuuston liittojäsenet: 1.1.2012 – 31.12.2013 
Teuvo Munkki (Raittiuden Ystävien Urheiluliitto) varajäsen: Rauno Hirvimäki 
Leena Rauhala (Kristillinen Terveys- ja Raittiusjärjestö) varajäsen: Valto A. Meriläinen 
Sirkka Örnmark (Sininuorisoliitto) varajäsen: Marju Kujansuu-El-Masri 
 
 
 

Hallitus 
 
Vuonna 2012 hallitus kokoontui 11 kertaa, joista 2 puhelinkokousta. 
 
Hallituksen jäsenet   läsnä kokouksissa 
Puheenjohtaja: Jaakko Nikula, Lappeenranta  8/11 
Varapuheenjohtaja: Eila Iivari, Hollola  11/11 
Tuula Grundström, Espoo   11/11 
Eila Kotola, Virolahti    9/11 
Pekka Ratola, Pori    11/11 
Matti Sallinen, Helsinki 11/11 
Arto Tuomainen, Joensuu   11/11 
Pirjo Vainio, Turku    6/11   
 
 

6.3. Toimisto ja henkilökunta 
 

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

Toiminnanjohtaja 1.11.2012 alk. Marko Kailasmaa 
Vt. toiminnanjohtaja 1.1.2012 – 31.10.2012 Kirsi Poikonen  
Järjestö- ja talouspäällikkö 1.11.2012 alk. Kirsi Poikonen 
Suunnittelija Anki Pulliainen 
Suunnittelija 1.7.2012 alk. Silva Rikala 
Toimistosihteeri Raili Schuvalow 
 
Henkilökunnan opiskelua työn ohella vuonna 2012: 
Anki Pulliainen suoritti Johtaminen ja kehittämistyön erikoistumisopinnot. 
Kirsi Poikonen suoritti Taloushallinnon ammattitutkinnon. 
 

 

 

 

 



 

 

6.4. raitis.fi-lehti 
 

Raittiuden Ystävien ja sen jäsenliittojen tiedotuslehti ilmestyi vuoden aikana yhden 
kerran. Lehden artikkeleita on luettavissa RY:n verkkosivuilta. Lehden päätoimittajana 
toimi Kirsi Poikonen ja keskeisinä avustajina olivat Raili Schuvalow ja Anki Pulliainen.  
Vuoden 2012 lehden toimitussihteerinä toimi Natalia Kisnanen. Lehden taittoi Janne 
Valkeapää. Painatuksesta ja postituksesta vastasi Rannikon Laatupaino Oy Vihannissa. 
 
 

6.5. Yhdistyksen Internet-kotisivut 
 

Yhdistyksen Internet-kotisivujen webmasterina on jatkanut Sami Waulu. Osa vuoden 
aikana tehdyistä päivityksistä on hoidettu toimiston henkilökunnan toimesta.  
Internet-sivuilla kävi vuoden 2011 aikana lähes 240 000 kävijää. Käyntimäärät 
lisääntyivät vuodesta 2010 yli 20 000 käynnillä. Keskimäärin 20 000 kävijää 
kuukaudessa.  
 
 

6.6. Kirjasto 
 

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

 
 
 

6.7. Joutsenon Opisto 
 
Taustayhteisön, Raittiuden Ystävät ry, toimintaohjelman mukaisesti Joutsenon Opisto 
toimii oman elämän hallintataitojen ja terveiden elämäntapojen vahvistamiseksi 
koulutuksen kautta ja avulla. Joutsenon Opisto on keskittynyt vapaan sivistystyön 
alueelle ja siellä kielet, kulttuuri, taide sekä avoin yliopistollinen koulutus ovat 
koulutuksen keskiössä sekä talvi- että kesäkautena. 
 

Raittiuden Ystävien Kansanopiston Kannatusyhdistys ry toimii Joutsenon Opiston 
taustayhteisönä. Kannatusyhdistyksen valitsemina Raittiuden Ystävien edustajina 
Kannatusyhdistyksen hallituksessa (= opiston johtokunnassa) olivat Eila Kotola, Kirsi 
Poikonen, Pekka Ratola ja Arto Tuomainen. 
 
Joutsenon Opiston toimintatavoitteet ovat 2012 toteutuneet kiitettävällä tavalla. 
Opiskelijamäärän nousu syksyllä 2012 oli todella huomattava. Joutsenon Opisto on 
nykyään vapaata sivistystyötä tekevänä oppilaitoksena Suomessa kolmen suurimman 
opiston joukossa. Linjajako syksyllä 2012 oli pääpiirteissään sama kuin edellisinä 
vuosina.  Kiinan kielen ja kulttuurin linja oli mukana tarjonnassa ensimmäistä kertaa. 
Hakijoita ei ollut tarpeeksi ja näin ollen linjan alkaminen peruutettiin. Vajaa puolet 



 

opiskelijoistamme opiskelee Joutsenon vastaanottokeskuksessa suomen kieltä ja 
kulttuuria. 
 

 
 
 
Perusoppijakso 
61. perusoppijakso päättyi 25.5.2012, opiskelijoita oli kevätlukukauden päättyessä 111. 
 

62. perusoppijakso alkoi 27.8.2012. Opiskelijat jakaantuivat eri linjoille syyslukukauden 
alussa seuraavasti: 
 

Vapaa sivistystyö 
Englannin kielen linja  33 
Japanin kielen linja  23 
Kuvataidelinja  21 
Maahanmuuttajalinja  25 
Opeksi-linja  16 
Suomen kielen ja kirjallisuuden linja    5 
Yliopisto-opintojen linja  16 → 139 
 

Perusopetus 
Lisäopetuslinja     10 
 
Opiskelijoita yhteensä   149 
 

Turvapaikanhakijoiden koulutukseen yhteistyössä Joutsenon Vastaanottokeskuksen  
kanssa osallistui yhteensä 545 netto-opiskelijaa vuoden 2012 aikana. 
 

Kurssitoiminta 
Joutsenon Taidekesän kursseja oli yhteensä 30, opiskelijoita yhteensä 371. 
Muita kursseja oli 7, opiskelijoita yhteensä 212. 
 

 
Henkilöstö     

Opetushenkilöstö  6   
Kiinteistö- ja huoltohenkilöstö 3  
Keittiöhenkilöstö  5  
Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö 3  
             17 

 
6.8. Talous 

 
Raha-aut Raittiuden Ystävät ry:n toimintaan saatiin Raha-automaattiyhdistykseltä yleisavustus 

286.000 €. Raittiuden Ystävien säätiön avustus oli 60.000 €. Kännikapinan toimintaan 
saatiin avustusta Helsingin kaupungilta 12.500 € ja opetus- ja kulttuuriministeriöltä 7.800 
€. Kirjailija ja toimittaja Juha Vuorinen keräsi Kännikapinan toimintaan Itellan e-
postilaatikkokampanjan kautta 5.288€. Tuloja saatiin myös aineistojen myynnistä ja 
yhteistyösopimuksista. Viisi toimistohuonetta oli vuokrattuna yhteistyötahojen ja 
alivuokralaisten käyttöön.  

 
 Kaksi RY:n paikallisyhdistystä sai raittiusseurantalojen korjausavustusta Suomen 

Kotiseutuliitolta. 
 
 Raittiuden Ystävät ry:n tilinpäätös näyttää 33.982,95 € ylijäämää. 

 



 

 
 
 
6.9. Raittiuspiirit ja paikallisyhdistykset 
 
Ry = raittiusyhdistys Rs = raittiusseura 
 
ETELÄ-SAIMAAN RAITTIUSPIIRI  POHJANMAAN RAITTIUSPIIRI 
Joutsenon Ry, Lemin Ry, Ry Raivaaja IV,   Hirvijärven Rs Säde XIV, Laihian Rs, 
Ry Tähkä II, Ry Vipinä, Ry Yritys II  Ry Kevään Toivo, Ry Kipinä XXII, 
    Ry Korven Vesa, Ry Ponnistus II, 
    Töysän Ry, Vaasan Rs, Jurvan  
    Raittiuskeskus 
 
ETELÄ-SAVON RAITTIUSPIIRI  POHJOIS-KARJALAN RAITTIUSPIIRI 
Nääringin Rs, Ry Kuokka I, Ry Uusi Yritys,  Joensuun Ry, Tokrajärven Ry, Kiteen 
Virike Savonlinna Ry   Raittiuskeskus 
 
HÄMEEN RAITTIUSPIIRI   POHJOIS-SAVON RAITTIUSPIIRI 
Hämeenlinnan Rs,   Iisalmen Rs Sarastus, Kuopion Rs, 
Kylmäkosken Ry, Pirkkalan Tuikut,  Litmaniemen Ry, Pakarilan Ry, 
Ry Kaiku, Ry Sarastus III, Ry Taisto VIII,  Ry Karsija I, Ry Kipinä XIV, Ry Liekki, 
Suoniemen Rs   Ry Toivo XXI, Räsälän Ry, Vieremän Rs 
 
KAINUUN RAITTIUSPIIRI   PÄIJÄT-HÄMEEN RAITTIUSPIIRI 
Säräisniemen – Vaalan Rs   Heinolan Ry, Ry Aate II, Ry Säde I, 
    Sysmän Ry, Toivonaika I 
 
KESKI-SUOMEN RAITTIUSPIIRI  SATAKUNNAN RAITTIUSPIIRI 
Angesselän Ry, Kelloperän Ry, Ry Heräte,  Harjavallan Ry, Länsi-Porin kristillinen 
Ry Toivon Kipinä III, Ry Valon Pilke,  Raittiuskilta, Pomarkun Ry, Raittiusliitto 
Tikkakosken Rs   Alpha, Ry Irja, Ry Kipenä, Porin  
    Raittiuskeskus 
 
KYMEN – LOUNAIS-KARJALAN RP  UUDENMAAN RAITTIUSPIIRI 
Haminan Ry, Katrilli-Klubi, Reitkallin Ry  Helsingin Rs, Ikkalan Ry, Porvoon Rs, 
Ry Vehka, Vaalimaan Ry, Vilniemen Ry  Pusulan Ry, Ry Katajaiset, Ry Nuotta III, 
    Ry Raivaajat, Ry Riento VIII,  
    Ry Toivo XIV, Savijoen Rs Pilke IV,  
    Helsingin Raittiuskeskus  
 
LAPIN LÄÄNIN RAITTIUSPIIRI  VARSINAIS-SUOMEN RAITTIUSPIIRI 
Rs Toivo III, Ry Turva   Kuusiston Rs Keko, Mynämäen Ry, 
    Mynämäen Tarvaisten Ry,   
    Nousiaisten Ry, Rs Kasvi I, Ry Sarastus II,  
OULUN RAITTIUSPIIRI   Ry Taimi II, Ry Toivo II, Ry Vesa XI, Salon Ry,  
Kerälän Rs, Ry Korvenraivaajat I,  Turun kristillinen Rs 
Ry Onnela, Ry Uusi Pyrintö, Ry Valonalku II 

 
  

6.10. KANNATUSJÄSENET JA JÄSENYHTEISÖT 
 
Yritys- ja yhteisöjäsenet: Lähivakuutus-ryhmän Keskusliitto ry 
Yksityiset henkilöt: 12  
 
RAITTIUDEN YSTÄVIEN VALTAKUNNALLISET JÄSENYHDISTYKSET 
 



 

Juvente Finland 
Kristillinen Terveys- ja Raittiusjärjestö 
Raittiuden Ystävien Urheiluliitto 
Sininuorisoliitto ry: 
Stadin Sinuli ry, Seinäjoen Sinuli ry, Valkeakosken Rate ry, Virolahden Tuuppari ry 
Sininuorisoliiton piirijärjestöt: 
Keski-Suomen Sininuorisopiiri, Satakunnan Sininuorisopiiri, Sininuorisoliiton 
Pohjanmaan piiri, Kymen-Lounais-Karjalan Rp 
Valtakunnallinen Raittiusseura 
 
RAITTIUDEN YSTÄVIEN JÄSENYYSJÄRJESTÖT 
 
Allianssi 
Irti Huumeista 
Kansainvälinen IOGT (liitännäisjäsen) 
Kansainvälinen Terveyskasvatusliitto 
Maito ja Terveys 
NGR Nordisc 
Opintotoiminnan Keskusliitto 
Pohjoismainen Goodtemplarineuvosto 
Pohjola-Norden 
Suomen Harrastajateatteriliitto 
Suomen Kotiseutuliitto 
Suomen Pakolaisapu 
Suomen Retkeilymajajärjestö 
Suomen YK-liitto 
Terveyden edistämisen keskus 
Vapaan Alkoholistihuollon Kannatusyhdistys 
Väestöliitto 
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