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Alkusanat
Tämä opas on suunnattu ensisijaisesti ehkäisevän päihdetyön toimijoille ja 
kaikille ehkäisevän päihdetyön kampanjoista kiinnostuneille. Oppaassa määri-
tellään, millaisia ehkäisevän päihdetyön kampanjat ovat, esitellään seitsemän 
valtakunnallista ehkäisevän päihdetyön kampanjaa, annetaan vinkkejä kam-
panjatapahtuman järjestämiseen ja viestintäkampanjan toteuttamiseen sekä 
kootaan yhteen ideoita kampanjointia varten. 

Tämä kampanjaopas on päivitetty versio vuonna 2017 julkaistusta Kampanjan 
järjestäjän oppaasta. Oppaan päivityksessä on lisätty tietoja ehkäisevän päih-
detyön vuosittaisista kampanjoista sekä koottu kunkin kampanjan osalta 10 
kohdan vinkkilista. Uudessa painoksessa on painotettu erityisesti kampanjoi-
den käytännön tekemistä. 

Oppaassa puhutaan paljon yhdistyksistä, mutta mikä tahansa toimija tai kuka 
tahansa yksityishenkilö voi toimia ehkäisevän päihdetyön kampanjoiden pa-
rissa, kunhan toiminta on asianmukaista. 

Kampanjoiden päivittyvät tiedot, kuten vaihtuvat teemat voi tarkistaa osoit-
teesta www.ehyt.fi/kampanjat. 

Helmikuu 2018, Helsinki
Marjo Rinne 

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön parissa 
terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Työ ulottuu lapsista ja nuorista työ- ja 
eläkeikäisiin. Alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin liittyvän ehkäisevän työn 
ohella EHYT ry ehkäisee pelaamisesta syntyviä haittoja. Samalla se vaikuttaa 
koko yhteiskunnan hyvinvoinnin kehittämiseen.
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1. Yleistä ehkäisevän päihdetyön kampanjoinnista

Ehkäisevän päihdetyön kampanjoiden kautta pyritään lisäämään 
ihmisten tietoutta päihdehaitoista, vähentämään päihde- ja 
pelihaittoja sekä edistämään terveitä elintapoja. Kampanjoiden 
kohderyhmänä ovat niin yksittäiset henkilöt kuin suuri yleisö ja 
päättäjät. 

Ehkäisevän päihdetyön kampanjointi on yhteiskunnallista vaikuttamista, joka 
tähtää yksittäisiä ihmisiä ja yhteisöä hyödyttävän muutoksen syntymiseen. 
Kampanjoiden avulla pyritään vaikuttamaan ihmisten arvoihin, asenteisiin ja 
käyttäytymiseen. Kampanjoinnilla kannustetaan ihmisiä tekemään hyvinvoin-
tia edistäviä valintoja, jotka hyödyttävät samalla myös koko yhteiskuntaa. Jo-
kaisella ehkäisevän päihdetyön kampanjalla on oma teemansa ja tavoitteensa. 
Toiset kampanjat pyrkivät herättelemään yksilöitä, toiset taas päättäjiä. Jollain 
kampanjalla on suuri yhteiskunnallinen viesti, toisella pienempi arkisen hyvin-
voinnin edistämisen tarkoitus.

Jokaisella on mahdollisuus tehdä itse ehkäisevää päihdetyötä. Keskustelua ja 
toimintaa voi virittää omassa toimintaympäristössään. Kuka tahansa voi toi-
mia ehkäisevän päihdetyön kampanjoiden parissa, kunhan toiminta on asian-
mukaista. 

Parhaimmillaan kampanjointi voi olla yksilölle todella tärkeä kokemus, kun 
hän saa mahdollisuuden olla mukana vaikuttamassa tärkeänä pitämiinsä asioi-
hin. Kampanjoinnilla voi tarjota yhdistyksestä tai ehkäisevästä päihdetyöstä 
kiinnostuneille osallistumisen mahdollisuuksia. Näin ollen kampanjoinnilla voi 
olla merkitystä myös yhdistykselle jäsenten ja vapaaehtoisten hankkimisessa. 
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2. Kampanjointitapoja 

Ehkäisevän päihdetyön kampanjoihin voi osallistua monella eri 
tavalla. Voitte esimerkiksi järjestää tapahtuman tai muun tilai-
suuden, viestiä sosiaalisessa mediassa tai jakaa esitteitä. Tässä 
luvussa keskitytään erityisesti kampanjatapahtumiin ja viestintä-
kampanjoihin. 

Erilaisten kampanjointitapojen yhdistäminen helpottuu, kun mukana on 
useampi toimija. Yhteistyön kautta resurssit kasvavat, jonka seurauksena kam-
panjasisältö on todennäköisesti laajempi ja monipuolisempi. Kulutkin piene-
nevät, kun niitä on useampi taho jakamassa. 

Yhteistyökumppaneita kampanjointiin voi kysellä esimerkiksi 
seuraavilta tahoilta

• kampanjaa koordinoiva taho 

• alueen yhdistykset

• kylätoimikunta/kaupunginosayhdistys

• kunta/kaupunki, esimerkiksi nuorisotyö

• seurakunta, esimerkiksi diakoniatyö

• koulut, yliopistot, ammattikorkeakoulut

• urheiluseurat

• kaupat ja huoltoasemat

• pankit

• palvelutalot

• ammatti- ja vapaaehtoisjärjestöt

• poliisi
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2.1 Kampanjatapahtuma

Kampanjointiin sisältyy usein tapahtumien järjestämistä tai osallistumista yh-
teistyössä järjestettäviin tapahtumiin. Kampanjatapahtumasta erityisen tekee 
se, että sen ensisijaisena tavoitteena on levittää tietoa. Ihmisten tapaaminen 
kasvokkain on yleensä vaikuttavin tapa siihen. 

Tapahtumaa järjestäessä suurin osa ajasta kuluu suunnitteluun. Suunnittelu-
vaiheessa kannattaa kirjata ylös muun muassa työnjako, aikataulu eri tehtävil-
le ja tapahtumasta viestiminen sekä mihin ja miten rahaa käytetään. Talous-
arviolle saa realistisen pohjan, kun sitä laadittaessa tarkastellaan aikaisempia 
vastaavia projekteja.

Hyvä työkalu suunnittelun aloittamiseksi on miksi-tekniikka. Siinä suunnittelun 
aloittamista pohjustetaan miksi -kysymyksillä. 

Suunnitellaan tapahtuma. Miksi? Koska haluamme osallistua Ehkäise-
vän päihdetyön viikon kampanjointiin järjestämällä tapahtuman. Miksi? 
Koska Ehkäisevän päihdetyön viikko on lähellä yhdistyksemme tarkoi-
tusta. Miksi? Koska haluamme edistää ihmisten terveitä elämäntapoja. 

Tapahtumaa suunnitellessa on tärkeää miettiä, mikä tekee tapahtumasta niin 
kiinnostavan, että osallistujat haluaisivat osallistua siihen. Jos mahdollista, 
suunnitteluun kannattaakin ottaa mukaan kampanjatapahtuman kohderyh-
män edustaja. Kohderyhmä kannattaa miettiä tarkasti: suunnataanko tapah-
tuma esimerkiksi lapsiperheille, tietyn kaupunginosan asukkaille, kohtaamis-
paikan kävijöille tai päättäjille. Kellonaikaa valitessa kannattaa pohtia, milloin 
kohderyhmän ihmiset ovat liikkeellä. 

Kampanjatapahtuman suunnittelu

• Miksi tehdään?

• Kenelle tehdään?

• Mitä tehdään?

• Miten tehdään?

• Millainen tehdään?

• Kuka tekee?
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Jokaisella kaupungilla on tapahtumien järjestäjille ohjeita ja vaatimuksia, jotka 
kannattaa tarkistaa. Tarvittavia lupia voivat olla esimerkiksi arpajaislupa, elä-
vän ja taustamusiikin käytön lupa (Gramex ja Teosto) ja avotulilupa. Tarvittavia 
ilmoituksia voivat olla muun muassa meluilmoitus ja yleisötilaisuuden turvalli-
suus- ja pelastussuunnitelma.

Kampanjatapahtuman toteutusvaiheessa lähdetään toteuttamaan aiemmin 
tehtyä suunnitelmaa. Olennaista tässä vaiheessa on hyvä seuranta ja tiedon-
kulku tapahtuman tekijöille. 

Kampanjatapahtuman onnistumisen kulmakivet 

• tekijät

• tapahtuman sisältö

• paikka ja aika

• osallistujat

• talous

• tekniikka ja huolto

• turvallisuus ja riskit

• markkinointi ja tiedotus

• seuranta ja arviointi

Tapahtuman jälkeen sen onnistumista kannattaa arvioida esimerkiksi kysy-
mällä palautetta tapahtumaan osallistuneilta ihmisiltä ja tapahtuman järjeste-
lyissä mukana olleilta. Lisäksi on hyvä käydä läpi, toteutuivatko suunnitelmat. 
On myös suositeltavaa tehdä loppuraportti, johon kirjataan onnistumiset, 
epäonnistumiset ja kehitysehdotukset vastaisuuden varalle. Tapahtuman jär-
jestäjiä tulee kiittää ja heille kannattaa antaa palautetta. Myös tapahtumaan 
osallistuneita ihmisiä kannattaa ehdottomasti kiittää esimerkiksi somessa. 
Tapahtumasta on myös hyvä julkaista muutama kuva tai videonpätkä yhdis-
tyksen kanavissa. 

Tapahtumien järjestämisestä voi lukea lisää www.ehyt.fi/jasentuki -sivulta 
löytyvästä Tapahtuman järjestäjän oppaasta. 
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2.2 Viestintäkampanja

Viestintäkampanjan tarkoituksena on viestiä kampanjasta tietyn ajan puitteis-
sa. Keinoina voi olla esimerkiksi julisteiden jakaminen paikkakunnalla, mieli-
pidekirjoituksen kirjoittaminen, kampanjaa koordinoivan tahon someviestien 
jakaminen yhdistyksen omissa kanavissa tai blogitekstin kirjoittaminen aihees-
ta. 

Kampanjan viestintäkanavia

• lehti-ilmoitukset

• tiedotteet

• esitteet ja lentolehtiset

• julisteet

• internet-mainokset esimerkiksi blogeissa ja 
verkkolehdissä

• paikallisradiomainokset

• mainoskirjeet

• sosiaalinen media

• tekstiviestit

Ei tuomita -kampanja 

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston syksyllä 2017 toteuttama vies-
tintäkampanja ”Ei tuomita” nosti esiin huumeita käyttävien henkilöiden 
tarinoita. Kampanjan tavoitteena oli purkaa stereotypioita, joita huu-
meita käyttävistä henkilöistä on. Kampanjamateriaalina oli 20 lyhyttä 
videota, joissa huumeita käyttävät tai käyttäneet kertoivat tarinansa. 
Videot julkaistiin kampanjan Facebook -sivulla ja järjestöverkoston You-
Tube -kanavalla. Kampanjalla oli slogan ”Kaikki eivät kuole huumeisiin”, 
jolla haluttiin kertoa, että päihteidenkäyttäjät ovat osa yhteiskuntaa. 

Kampanjan päätavoitteena oli vähentää huumeita käyttävien ihmisten 
leimautumista. Kampanjalla haluttiin tuoda esiin, kuinka leimaavat 
asenteet vaikuttavat muun muassa huumeita käyttävien henkilöiden
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meidenkäyttäjien palveluiden parempaan saatavuuteen ja käyttäjien 
kohtaamiseen sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Kampanjan kohderyhmään kuuluivat ensisijaisesti täysi-ikäiset henki-
löt, joille huumeet tai huumeiden käyttö ovat kohtuullisen vieraita ja 
henkilöt, joilla on vahvoja ennakkoluuloja huumeiden käyttäjiä kohtaan. 
Välillisenä kohderyhmänä olivat sote-alan vaikuttajat ja ammattilaiset. 

Somekampanja

Somekampanja on nimensä mukaisesti sosiaalisessa mediassa tapahtuva 
kampanja. Sen tavoitteena on, että ihmiset alkavat levittää kampanjaviestiä 
toisilleen. Tärkeintä onkin löytää samanhenkiset tahot ja henkilöt, jotka halua-
vat edistää samaa asiaa. Somekampanjoinnissa on tärkeää viestimisen aloitta-
minen ajoissa, viestin toistaminen ja aktiivinen keskustelu verkossa ihmisten 
kanssa.  Somekampanjaa kannattaa värittää kuvilla ja videoilla, sillä pelkkä 
teksti yksinään ei ole kovin tehokas. Se myös katoaa helposti somekanavien 
uutisvirtaan. 

#alkoholityöllistää -somekampanja

EHYT ja Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto järjestivät keväällä 
2016 #alkoholityöllistää -somekampanjan, jonka tavoitteena oli tuoda 
laajasti keskusteluun eri toimijoiden näkemyksiä alkoholin työllistävästä 
vaikutuksesta. Aiheesta keskusteltiin Twitterissä ja Facebookissa viikon 
ajan huhtikuussa hashtagilla #alkoholityöllistää.

Mukaan keskusteluun pyydettiin hyvissä ajoin muun muassa lapsiasi-
avaltuutettu Tuomas Kurttila, lastenpsykiatrian erikoislääkäri ja perhe-
terapeutti Janna Rantala, Helsingin kaupungin työsuojelupäällikkö Jasi 
Kuokkanen sekä A-klinikkasäätiön johtava ylilääkäri Kaarlo Simojoki.

Keskustelun aiheita olivat esimerkiksi: Miten alkoholi työllistää am-
mattiryhmäänne? Mitä työllesi tapahtuisi, jos alkoholia kulutettaisiin 
vähemmän Suomessa? Mikä on työsi kautta muodostunut näkemys 
alkoholista Suomessa? Aiheet kerrottiin keskustelijoille ennen kampan-
jan alkua, jotta he ehtivät valmistella twiittejään etukäteen.

EHYT käynnisti keskustelun maanantaiaamuna 25.4. Twitterissä tililtä 
@EHYTry tunnisteella #alkoholityöllistää sekä Facebookissa EHYTin 
sivulla. EHYT postasi Twitterissä ja Facebookissa joka päivä aiheeseen 
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virittelevän teemakysymyksen. Keskusteluun pystyi osallistumaan 
twiittaamalla oman näkemyksensä käyttämällä tunnistetta #alkoho-
lityöllistää tai osallistumalla keskusteluun EHYTin Facebook-sivulla. 
Ihmisiä kannustettiin uudelleentwiittaamaan ja jakamaan Facebookissa 
postauksia.

Somekampanja tavoitti keskimäärin noin 78 315 ihmistä per päivä. 
Viiden päivän aikana lähetettiin yhteensä noin 950 twiittiä hashtagilla 
#alkoholityöllistää. Päivittäin kampanjaan osallistui keskimäärin noin 
80 twiittaajaa.

Auta asunnotonta - lahjoita lapaset  

EHYT järjesti syksyllä 2017 Auta asunnotonta – lahjoita lapaset -kam-
panjan, jossa kerättiin lapasia jaettavaksi asunnottomille Asunnotto-
mien yön tapahtumissa ympäri Suomen. Kampanja toteutettiin pää-
asiassa sosiaalisen median avulla. Kampanja lanseerattiin elokuussa 
EHYTin Facebook-sivuilla, jossa sen etenemistä seurattiin syksyn ajan. 
Sivuille laitettiin päivittäin kuvia lahjoitetuista lapasista ja tunnelmaku-
via lapasten neulomisesta sekä päivitettiin keräykseen liittyviä tietoja.

Lisäksi kampanja näkyi EHYTin Twitterissä ja Instagramissa. Sosiaalinen 
media tavoitti ihmisiä erittäin hyvin. Viesti lähti leviämään ja ihmiset 
tarttuivat haasteeseen. Keräykseen saapui syksyn aikana lähes 3000 
paria lapasia ja villasukkia sekä kaulaliinoja ja pipoja. Positiivisen kam-
panjan avulla saatiin huomioita raskaalle aiheelle. EHYT tarjosi autta-
miselle konkreettisen kanavan.  
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3. Ehkäisevän päihdetyön kampanjat 

Tässä oppaassa esitellään seitsemän ehkäisevän päihdetyön kam-
panjaa, joissa EHYT on mukana.
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Tipaton tammikuu on vakiintunut suomalainen perinne, joka on tiettävästi 
järjestetty ensimmäisen kerran jo vuonna 1942. Tipaton haastaa sekä yksilöitä 
että yhteisöjä miettimään omia tottumuksiaan sekä toimintatapojaan. Tipat-
toman taustalla on Ehkäisevän päihdetyön verkosto ja sitä koordinoi EHYT ry.

Selvin päin kesään -kampanjan tavoitteena on kannustaa nuoria päihteettö-
mään juhlintaan ja elämäntapaan. Koulujen kesälomien alkuun painottuva 
kampanja haastaa myös nuorten vanhempia ja muita nuorten parissa toimivia 
aikuisia tarjoaman nuorille turvallisia vaihtoehtoja juhlimiseen. Kampanjaa 
koordinoi Raittiuden Ystävät ry. 

Savuton Suomi -päivä on Savuton Suomi 2030 -verkoston koordinoima tee-
mapäivä, jota on järjestetty vuodesta 2016 lähtien. Teemapäivänä järjestetään 
erilaisia tapahtumia, tempauksia ja seminaareja sekä viestitään aktiivisesti 
nikotiinituotteiden haitoista. 

Asunnottomien yötä vietetään vuosittain 17.10. YK:n kansainvälisenä päivänä 
köyhyyden poistamiseksi.  Asunnottomien yö on yksi suurimmista sosiaali- ja 
terveysalan vuosittaisista mielenilmauksista. Asunnottomien yö -kansalais-
liikkeen koordinoiman kampanjan aikana monessa kaupungissa järjestetään 
tapahtumia. 

Peliviikkoa vietetään vuosittain marraskuussa. Pelikasvatuksen teemaviikon 
tavoitteena on rakentaa positiivista pelikulttuuria ja vähentää pelaamiseen ja 
pelaajiin liittyviä ennakkoluuloja. Peliviikolla järjestetään luentoja ja työpajoja 
sekä mahdollisuuksia pelata muun muassa lauta-, rooli-, konsoli-, mobiili- ja 
tietokonepelejä. Kampanjan taustalla on Pelikasvattajien verkosto ja sitä koor-
dinoi Kansallinen audiovisuaalinen instituutti.

Ehkäisevän päihdetyön viikon tavoitteena on vähentää päihdehaittoja, lisätä 
päihteisiin liittyvää tietoutta, edistää päihteettömiä elintapoja ja edistää päih-
deongelmista kärsivien kansalaisten oikeuksia. Kampanjan aikana, viikolla 45, 
erilaiset tahot viestivät ehkäisevän päihdetyön merkityksestä ja järjestävät 
ihmisiä ja mediaa aktivoivia tapahtumia. EPT-viikkoa koordinoi Ehkäisevän 
päihdetyön verkosto EHYTin ja Suomen Punaisen Ristin vetämänä.

Anna lapselle raitis joulu on Raittiuden Ystävät ry:n koordinoima jokavuotinen 
kampanja, johon kuuluu viestintämateriaaleja, kuten juliste ja flyereita sekä 
tv- ja radio-tietoiskuja. Kampanjan tavoitteena on saada lasten vanhemmat 
ja muut joulua yhdessä lasten kanssa viettävät aikuiset miettimään alkoholin 
kulutustaan sekä turvaamaan lapsille päihteetön joulu. 
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3.1 Tipaton tammikuu 

Tipaton tammikuu on vakiintunut suomalainen perinne, joka on 
tiettävästi järjestetty ensimmäisen kerran jo vuonna 1942 nimellä 
Raitis tammikuu. Noin joka viides alkoholia käyttävistä aikuisista 
viettää Tipatonta. Tipaton haastaa sekä yksilöitä että yhteisöjä 
miettimään omia elintapojaan ja -tottumuksiaan. 

Tipaton tammikuu

• ajankohta: tammikuu 

• järjestetty: vuodesta 1942 alkaen 

• järjestäjä: Ehkäisevän päihdetyön verkosto EHYTin koordi-
naatioyksikön koordinoimana

• kohderyhmä: kaikki, mutta pääasiassa täysi-ikäiset

• #tipaton

• www.tipaton.fi

Tipaton haastaa yksilöitä viettämään kuukau-
den ilman alkoholia. Samalla se kannustaa 
pohtimaan henkilökohtaisia toimintatapoja; 
millaisissa tilanteissa ja miksi juon alkoholia? 
Miltä tuntuu olla ilman alkoholia? 

Tipatonta järjestävä Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto eli EPT-verkosto 
on 45 päihdejärjestön yhteenliittymä. Toiminta käynnistyi vuonna 2012 Ra-
ha-automaattiyhdistyksen rahoittamana ja EHYTin koordinoimana. Verkosto 
toimii aktiivisesti kansanterveyden ja hyvinvoinnin puolesta päihde- ja peli-
haittoja ehkäisten ja vähentäen. EPT-verkoston näkyviä yhteistoiminnan muo-
toja kampanjatyön ohella ovat päihdepoliittinen vaikuttamistyö kuten lausun-
not ja kannanotot sekä koulutuksien tuottaminen päihdealan toimijoille. 

Miksi kannattaa osallistua

Tipaton tammikuu on kaikille kansalaisille suunnattu, iloinen ja rento kampan-
ja, jonka avulla kannustetaan oman alkoholinkäytön pohtimiseen: Millainen 
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positiivinen ja kannustava, ja kampanja voikin olla hyvä keino viestiä ehkäise-
västä päihdetyöstä rennosti ja helposti lähestyttävästi.

Tipaton tammikuu on erittäin näkyvä kampanja, jota viettää vuosittain huo-
mattava osa alkoholia käyttävistä henkilöistä. Tipaton saa mediajulkisuutta ja 
herättää keskustelua. Kampanjasta voi viestiä esimerkiksi somessa, kirjoitta-
malla mielipidekirjoituksen, tiedotteiden avulla tai järjestämällä tapahtumia.

Tarinoita

Alkoholittomien drinkkien tarjoilua Tampereella

Tampereen Liikenneraittiusyhdistys ry, EHYT ja Tampereen EHKÄPÄ-ver-
kosto järjestivät tammikuussa 2018 jo perinteeksi muodostuneen Tipat-
toman tammikuun drinkkitarjoilun yhdessä Tampereen seudun ammat-
tiopiston Tredun tarjoilijaopiskelijoiden kanssa Tampereen kaupungin 
valtuustossa.

Tarjoilijaopiskelijat saivat harjoitella tarjoilemista ja kanssakäymistä 
ihmisten kanssa. Tunnelma oli erinomainen ja kohtaamiset hyviä ja ai-
toja. Valtuutetut olivat iloisia siitä, että paikalla oli nuoria tarjoilemassa 
ja tarjolla oli oikeita alkoholittomia drinkkejä, joiden tekemiseen ja esil-
lepanoon oli nähty vaivaa.  Lisäksi valtuutetut saivat tärkeän mahdol-
lisuuden päästä juttelemaan ehkäisevän päihdetyön toimijoiden kanssa. 

Tipaton jumppa -haaste

EHYT järjesti tammikuussa 2018 Tipaton jumppa -haasteen, jossa 
innostettiin ihmisiä liikkumaan ja julkaisemaan liikkumisestaan kuvia ja 
videoita somessa. Kuvia ja videoita julkaisseet yksityishenkilöt, yhdistyk-
set ja muut toimijat osallistuivat viikoittain vaihtuvaan arvontaan, jossa 
palkintona oli liikunta-aiheisia lahjakortteja ja tuotteita. Haasteeseen 
saapui yhteensä lähes 100 videota ja kuvaa. 

Haastetta varten EHYT kuvasi neljä jumppaohjevideota, joissa jumpat-
tiin 80-luvun tyyliin. Ohjevideoiden tahtiin jumpattiin muun muassa 
Forssan Citymarketissa EHYTin aluekoordinaattorin johdolla. 

rooli alkoholilla on elämässäni? Tipatonta voi viettää monilla eri tavoilla ja 
kampanjaa voi tuoda esiin eri tilanteissa ja yhteyksissä. Tipattoman viesti on
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10 kampanjointivinkkiä

1. Aamukahvitilaisuus. Voitte kutsua esimerkiksi yhteistyökumppaneita, kun-
tavaikuttajia ja kohderyhmäänne kuuluvia henkilöitä aamukahville tai aamu-
puurolle juttelemaan päihteistä ja päihdepolitiikasta. Samalla voitte esitellä 
yhdistyksenne toimintaa ja tavoitteita.

2. Alkoholiton pop up -drinkkibaari. Tapahtuma illalla tai viikonloppuna voi 
olla hyvä tapa tavata aiheesta kiinnostuneita ihmisiä rennoissa ja mukavissa 
merkeissä. Pop up -toiminta on lainsäädännön mukaan mahdollista ilman 
elintarvikehuoneistoilmoituksen tekemistä. Toiminnan on oltava kuitenkin 
vähäriskistä ja hygienian suhteen on oltava erittäin tarkka.

Pop up -drinkkibaaria varten tarvitaan:
• sopiva tila, jonne ihmisten on helppo tulla 
• Tipattoman tammikuun julisteita ja muuta materiaalia, joista 

tulijoille selviää helposti mistä on kyse
• alkoholittomia drinkkireseptejä
• tarvikkeet drinkkien toteuttamiseen ja tarjoiluun

3. Alkoholittomien drinkkien tarjoaminen kaupungin tai kunnan valtuustol-
le. Voitte muokata edellistä ideaa alkoholittomasta pop up -drinkkibaarista 
siten, että järjestätte sen yhteistyössä kunnan kanssa juuri ennen valtuuston 
kokousta. Drinkkibaaristanne voitte tarjota valtuutetuille alkoholittomat juo-
mat ja samalla muistuttaa Tipattomasta tammikuusta sekä haitattomammasta 
päihdekulttuurista.

4. Tipaton jumppapiste. Yhdistys voi pitää iloista jumppapistettä esimerkiksi 
torilla. Pisteessä voi innostaa ohikulkijoita osallistumaan kevyeen jumppahet-
keen.  

5. Tipattoman tammikuun pubivisa. Tipattoman tammikuun pubivisaan on 
koottu 10 alkoholiaiheista kysymystä. Sen voi järjestää  haluamassaan pai-
kassa kuten työpaikalla tai kohtaamispaikassa. Vuosittain uudistuva visa löytyy 
EPT-verkoston sivuilta. 

6. Tipattoman tammikuun somekuvien jakaminen. Somekuvia löytyy Tipatto-
man verkkosivuilta. Some saavuttaa niin kansalaiset kuin päättäjätkin, ja siellä 
on helppo osallistua keskusteluun.

7. Tiedote, johon on haastateltu omalta alueeltanne Tipatonta tammikuuta 
viettäviä henkilöitä. Paikallismediat toivovat usein paikallisia haastateltavia, 
tavallisia ihmisiä jotka viettävät tipatonta. Tiedotteen läpimenon varmistami-
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seksi miettikää, mille medioille / toimittajille / bloggaajille haluatte tiedotteen 
lähettää – huomioikaa myös lähetysajankohta. Hyvä aika lähettää tiedotteita 
on maanantaista perjantaihin työpäivän aikana. 

8. Blogiteksti. Blogitekstin tulokulma voi olla henkilökohtainen, kuten miksi 
yhdistyksessänne vietetään tipatonta, tai yleisempi – miten tipatonta Suomes-
sa vietetään, millainen on perinteen historia ja terveyshyödyt. Blogitekstiä on 
helppo jakaa eteenpäin somessa.  

9. Lupauskortit. Lupauskortit ovat kortteja, joihin ihminen saa kirjoittaa oman 
lupauksensa, esimerkiksi ”Lupaan olla kuukauden ilman alkoholia” tai ”Lu-
paan harrastaa enemmän liikuntaa”. Lupauskortit voi laittaa esille esimerkiksi 
tapahtumapaikalle viritettyyn naruun. 

10. Tipaton teatteriesitys. Teatteriesitys on erilainen tapa havainnollistaa 
kampanjan aihetta. Esitys voi olla lyhyt, parin henkilön näytös, jossa ei tarvitse 
olla paljoa rekvisiittaa. 

Tipaton tammikuu -osio on kirjoitettu yhteistyössä EHYTin koordinaatioyksikön 
viestinnän suunnittelijan Maaret Väkisen kanssa. 

Muistiinpanoja, ideoita
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3.2 Selvin päin kesään

Selvin päin kesään -kampanja kannustaa nuoria päihteettömään 
juhlintaan ja elämäntapaan. Koulujen kesälomien alkamisviikon-
loppuun painottuva kampanja haastaa myös nuorten vanhempia 
ja muita nuorten parissa toimivia aikuisia tarjoamaan nuorille 
turvallisia vaihtoehtoja juhlimiseen. Yksi kampanjan tavoitteista 
on ehkäistä nuorten yksinäisyyttä kannustamalla nuoria ja van-
hempia viettämään yhdessä aikaa. 

Selvin päin kesään

• ajankohta: touko-kesäkuu

• järjestetty: vuodesta 2004 alkaen

• pääjärjestäjä: Raittiuden Ystävät ry

• kohderyhmä: nuoret, erityisesti kouluista valmis-
tuvat sekä nuorten vanhemmat 

• #selvinpainkesaan

• www.selvinpainkesaan.fi

Kampanjan keskiössä on juhlimisen ja päihteiden käytön välisen yhteyden 
esiintuominen. Juhliminen irrottaa arjesta ja antaa hyviä muistoja. Nuorten 
juhlinta päihtyneenä saattaa kuitenkin johtaa ikäviin seurauksiin. Esimerkiksi 
alkoholinkäyttö altistaa tapaturma- ja myrkytystiloille sekä aiheuttaa terve-
yshaittoja.  Kampanjalla halutaan muistuttaa, että kesä, loma ja huoleton olo 
kuuluvat kaikille, mutta turvallisinta on kesänvietto ilman päihteitä. Kampan-
jassa on mukana lähes 20 eri toimijaa. 

Raittiuden Ystävät ry on vuonna 1853 perustettu yhdistys, jonka toiminta kes-
kittyy ehkäisevään päihdetyöhön. Yhdistys järjestää päihteetöntä toimintaa 
ja opastaa terveisiin elämäntapoihin. Pitkän historian omaava kansalaisliike 
on säilynyt elinvoimaisena jäsenten sitoutumishalun ja myös sitkeyden ta-
kia. Toiminnallaan Raittiuden Ystävät on sanoittanut, mitä raittius tarkoittaa. 
Yhdistyksen toiminnan on historiansa aikana pitänyt olla ennakkoluulotonta, 
rohkeaa ja mielikuvituksellista. Yhdistys on sitoutumaton puoluepoliittisesti ja 
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Miksi kannattaa osallistua? 

Selvin päin kesään -kampanja on puheenvuoro nuorten ja perheiden hyvin-
voinnin puolesta. Siihen osallistuminen on yhdistykseltä tai muulta toimijalta 
osoitus halusta olla mukana edistämässä ihmisten hyvinvointia. Tarkoituksena 
on positiivisen kautta kannustaa nauttimaan juhla-ajasta päihteettömästi. 
Kampanja haluaa suojella yhteistä iloa ja korostaa, kuinka juhlan tulisi olla 
hyvinvointia lisäävä asia.  

Joukossa on voimaa ja kampanja saa sitä enemmän näkyvyyttä, mitä useampi 
yhdistys ja muu toimija ottaa siihen osaa. Kampanjaan osallistumalla toimija 
on mukana viemässä eteenpäin kannustavaa viestiä yhdessä toimimisen tär-
keydestä. 

Tarinoita

#streittinäkesällä

YAD Street Team järjesti EHYTin tukemana vuonna 2017 kesäkampan-
jan #streittinäkesällä, jossa nuoret julkaisivat omia #streittinäkesällä 
-kuviaan Instagramiin ja tekivät kuvaan liittyvän tehtäväpalautuk-
sen. Kaikille tehtävän suorittaneille lähetettiin muun muassa EHYTin 
ja YADin materiaalia. Kaikkien osallistuneiden kesken arvottiin kesän 
lopussa suurempia palkintoja.  Kampanjan tavoitteena oli vahvistaa 
nuorten omaa huumeetonta identiteettiä sekä mahdollistaa vertaisvai-
kuttaminen nuorten omissa lähiverkostoissa sosiaalisessa mediassa.

Selvin päin kesään -kampanja koulujen päätöspäivänä Lohjalla 2017

Sininauhaliitto on osallistunut useana vuonna Selvin päin kesään -kam-
panjaan jakaen julisteita ja kortteja jäsenjärjestöilleen. Vuonna 2017 
Selvin päin kesään -kampanjointi jalkautui ensimmäistä kertaa nuor-
ten pariin. Kampanja toteutettiin Selvä kesä -nimisenä tapahtumana 
Lohjalla yhteistyössä monen eri toimijan kanssa. Kampanjaa koordinoi 
Sininauhaliitto tiiviissä yhteistyössä Lohjan kaupungin nuorisotyön, Rait-
tiuden Ystävät ry:n, Sanaskodin sekä muiden lohjalaisten toimijoiden 
kanssa.

uskonnollisesti. Siihen kuuluu kaikenlaisia ihmisiä, joita kansalaisliikkeen aate 
yhdistää. 
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Selvä kesä -tapahtuman tarkoitus oli rohkaista nuoria päihteettömään 
juhlintaan ja elämäntapaan koulujen päättäjäisten yhteydessä. Toi-
minta jalkautui suoraan sille alueelle, missä koulunsa päättävät nuoret 
tavallisesti Lohjalla kokoontuvat. Ideana oli kehittää toiminnallinen ta-
pahtuma tukemaan koulunsa päättäneitä lapsia ja nuoria, sillä koulujen 
päätöspäivä on suuri riski monelle nuorelle käyttää päihteitä. Halusim-
me järjestää tapahtuman, joka tarjoaisi vaihtoehdon tuona päivänä 
tehdä jotain kivaa selvin päin.

Tapahtuman ajankohdaksi valittiin klo 15-22, jottei tapahtuman jälkeen 
olisi enää mahdollista hankkia alkoholia. Tapahtuman sisäänkäynnillä 
oli satunnainen puhallutus, alueelle ei saanut tulla päihtyneenä eikä 
tuoda mitään omia juomia. 

Tapahtumassa oli monipuolista ohjelmaa. Awake Cafe järjesti oleskelu-
nurkkauksen tapahtumaan, jossa oli myös nuorille tärkeä kännyköiden 
latauspiste. Sanaskoti päivysti pistettä, johon sai tulla juttelemaan 
päihteistä. Cafe Aurlahti antoi tapahtuman käyttöön Lohjan rantaken-
tän ilmaiseksi, arpapalkinnoksi FLY BOARD lennon ja lisäksi SUP lau-
dat vapaaseen käyttöön tapahtuman ajaksi. Vapaaseurakunta tarjosi 
tapahtumassa keskustelua, teetä ja syötävää, Chiliveikot paellaa ja 
lettuja. Paikallinen kosmetologiyrittäjä tarjosi kynsien lakkausta ja hat-
taran tekoa.

Saimme tapahtumaan DJ:n soittamaan musiikkia ja Lohjan elävän 
musiikin yhdistys järjesti tapahtumaan kolme eri esiintyjää sekä vastasi 
äänentoistosta. Lohjan kaupungin ehkäisevän päihdetyön nuorisotyön-
tekijät järjestivät järjestyksenvalvonnan sekä lupa-asiat. Paikalla oli 
myös kaksi jalkautuvaa sosiaaliohjaajaa. Lisäksi paikalla oli Koirakaverit 
ja Roskn’Roll toiminnallisen kierrätyspisteen kanssa. Kaikkien kävijöiden 
kesken oli arvonta, jossa oli palkintoina FLY Board lento, kasvohoitoja 
sekä uimalippuja Lohjan uimahalliin. Arvonnan ehtona oli, että voittaja 
puhaltaa palkintoa lunastaessaan nollat.

Tapahtuma tavoitti laajalti lohjalaisia nuoria, sillä tapahtumassa kävi 
noin 400 kävijää. Selvä kesä -tapahtuma oli erittäin onnistunut. Tapah-
tuma sai hyvää palautetta ja osa nuorista kertoi, että ellei tapahtumaa 
olisi ollut, olisi päihteiden käyttö ollut hyvin todennäköistä. Osallistu-
neiden nuorten mielestä tapahtuma oli iloinen ja hauska ja vahvisti 
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yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tapahtumasta jäi järjestäjillekin erittäin 
hyvä mieli pitkäksi aikaa. 

Lohjan kaupunki innostui tapahtumasta ja ajatuksena on, että tapahtu-
ma saisi jatkoa myös vuonna 2018. Tavoitteena on, että tapahtumasta 
tulisi jokavuotinen. Mikäli Lohjalla jatketaan Selvä kesä -tapahtumaa, 
saattaa se vähentää merkittävästi koulunsa päättäneiden nuorten päih-
teidenkäyttöä. Jos samat nuoret vuosi toisensa jälkeen osallistuisivat 
tapahtumaan, heille muodostuisi mielekäs ja raitis tapa viettää kesän 
alkua. Tämä saattaisi vaikuttaa myös heidän myöhempään elämään. 
Näin kulttuuriin ja käytöstottumuksiin liittyvä muutos tapahtuisi samas-
sa yhteydessä.

Soile Bar-Yosef, Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
Sininauhasäätiö

Tarja Hiltunen, KT, Läheistyön kehittäjä
Perheklubi-hanke, Sininauhaliitto

10 kampanjointivinkkiä

1. Ulkopelien ohjaaminen. Järjestäkää nuorille liikunnallista toimintaa esi-
merkiksi muutaman kerran kesän aikana. Toiminta voi olla vaikkapa ongintaa, 
sulkapallon pelaamista, frisbeegolfausta tai uimista ja saunomista. 

2. Selvin päin kesään -suunnistus. Suunnistuksessa osallistujat suunnistavat 
rastilta seuraavalle vihjeiden mukaan. Jokaisella rastilla on kirjain. Kun osallis-
tujat ovat löytäneet kaikki rastit ja kirjaimet, heidän pitää selvittää, mikä sana 
kirjaimista muodostuu. 

3. Urheilukilpailut. Järjestäkää leikkimieliset urheilukilpailut. Paikallista urhei-
lukauppaa voi pyytää sponsoriksi ja urheiluseuraa järjestäjäkumppaniksi. 

4. Ensiapupisteen järjestäminen. Järjestäkää koulujen päättymisviikonloppu-
na ensiapupiste keskeiselle paikalle kaupungissa tai kylässä. Huomioikaa, että 
piste on lain mukaan järjestetty.

5. Jalkautuminen. Jalkautukaa joinakin kesäviikonloppuina, esimerkiksi kou-
lujen päättymisviikonloppuna ja juhannuksena, pienissä ryhmissä nuorten 
suosimille alueille. 
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6. Päihteetön piknik. Järjestäkää piknik, jonne kutsutte paikkakuntanne nuo-
ria. Tarjotkaa pientä syötävää ja juotavaa ja esimerkiksi mahdollisuus pihape-
lien pelaamiseen. 

7. Nuorten kahvila. Nuoret kaipaavat paikkoja, joissa viettää aikaa. Voisiko 
esimerkiksi yhdistyksenne tiloissa järjestää nuorille suunnatun kahvilan muu-
taman kerran kesässä? Nuoria voisi kiinnostaa olla mukana myös kahvilan 
pyörittämisessä. 

8. Musiikkitapahtuma. Tarjotkaa nuorille ja heidän bändeilleen mahdollisuus 
päästä esiintymään musiikkitapahtumassa. Bändeissä soittavien nuorten ka-
verit tulevat mielellään katsomaan musiikkiesityksiä. 

9. Valokuvasseinä. Tehkää houkuttelevan näköinen tausta, jossa ihmiset voi-
vat kuvauttaa itseään omilla kännyköillään. Lisäksi voitte tehdä kampanjan 
aiheeseen liittyviä kylttejä, joita voi käyttää kuvissa. Voitte esimerkiksi kir-
joittaa pienille liitutauluille #selvinpainkesaan ja antaa osallistujien kirjoittaa 
lempiasiansa kesästä. 

10. Taiteilupiste. Pistäkää pystyyn taiteilupiste, johon kokoatte esimerkiksi 
maalaustarvikkeita, muovailuvahaa, neulontavälineitä ja helmiä. Kutsukaa 
nuoria rentoutumaan taiteilun äärelle. 

Selvin päin kesään -osio on kirjoitettu yhteistyössä Raittiuden Ystävät ry:n toi-
minnanjohtajan Marko Kailasmaan kanssa. 

Muistiinpanoja, ideoita
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3.3 Savuton Suomi -päivä 

Savuton Suomi -päivänä järjestetään erilaisia tapahtumia, tempa-
uksia ja seminaareja sekä viestitään aktiivisesti nikotiinituotteiden 
haitoista ja savuttomuuden hyödyistä. Teemapäivää vietettiin 
31.5. vuosina 2016 ja 2017, samana päivänä kuin WHO:n järjes-
tämää Maailman tupakatonta päivää. Vuonna 2018 päivää viete-
tään 28.8.

Savuton Suomi -päivä

• ajankohta: vaihtuva

• järjestetty: vuodesta 2016 lähtien

• järjestäjä: Savuton Suomi 2030 -verkosto Suomen 
ASH ry:n koordinoimana

• kohderyhmä: kaikki

• #savutonsuomi

• www.savutonsuomi.fi

Savuton Suomi -päivän järjestävässä Savuton Suomi 2030 
-verkostossa on 18 toimijaa. Verkoston toiminta käynnistyi 
vuonna 2008. Verkoston toimijat edistävät savuttomuutta 
omassa toiminnassaan monin eri tavoin.  Verkosto järjestää 
tilaisuuksia ja teemapäiviä, laatii aloitteita ja kannanottoja 
sekä viestii savuttomuuden myönteisistä puolista. Toimin-
nallaan verkosto tukee tupakkalain tavoitetta tupakka- ja 

nikotiinituotteiden käytön loppumisesta vuoteen 2030 mennessä. Verkoston 
slogan on ”Yhdessä savuttomuuteen”. 

Verkoston toimintaa koordinoi Suomen ASH ry, joka on vuonna 1989 perus-
tettu valtakunnallinen kansanterveysjärjestö ja asiantuntijaorganisaatio. Jär-
jestö edistää tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden käytön loppumista sekä 
päihteettömyyttä. 
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Miksi osallistua?

Savuton Suomi -päivän teema vaihtelee vuosittain. Vuonna 2018 päivän tee-
mana on ”Savuton Suomi 2030 -verkosto 10 vuotta!”, joka juhlistaa Savuton 
Suomi 2030 -verkoston ja sen jäsenten saavutuksia ja 10- vuotista yhteistyötä. 
Silloin kukin järjestö tuo näkyvästi esiin omaa työtä savuttomuuden edistä-
miseksi. Kerrotaan, mitä on saavutettu ja mitä pitää vielä tehdä, jotta tavoite 
saavutetaan. Samalla osoitetaan, että yhteistyössä on voimaa. 

Verkoston toimijat ovat yhdessä saaneet paljon aikaan savuttomuuden edis-
tämiseksi. Suomessa on nykyään muun muassa savuttomat työpaikat ja ra-
vintolat, savuton julkinen liikenne, mahdollisuus savuttomiin parvekkeisiin ja 
lapsilla oikeus matkustaa savuttomissa henkilöautoissa.

Teemapäivää voi juhlistaa omalle organisaatiolleen sopivalla tavalla, esimer-
kiksi kertomalla somessa tai verkkosivuilla omasta savuttomuustyöstään ja 
tuomalla esiin verkoston yhteisiä saavutuksia savuttomuuden edistämisessä. 
Savutonsuomi.fi -verkkosivuilta voi ladata käyttöönsä valmiita infograafeja ja 
somekuvia muun muassa tupakointiluvuista ja kansainvälisestä vertailusta.

Tarinoita

Savuton Suomi -päivä vuonna 2016 ja 2017

Ensimmäinen Savuton Suomi -päivä järjestettiin 2016, jolloin kiitettiin 
40-vuotiasta tupakkalakia. Päivän päätapahtuma järjestettiin Joensuus-
sa yhteistyössä Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen kanssa. 
Päivän aikana kiitettiin tupakkalainsäädäntöön vaikuttaneita virka-
miehiä, poliitikkoja, terveydenhuollon ammattilaisia, järjestöaktiiveja 
ja muita henkilöitä heidän antamastaan työpanoksesta tupakoinnin 
vähentämiseksi ja terveyden edistämiseksi. 

Vuoden 2017 päivän teemana oli ”Tulevaisuuden työpaikka on sa-
vuton”. Päivän aikana nostettiin esiin hyviä käytäntöjä ja haastettiin 
työpaikkoja mukaan kokeilemaan savutonta työpäivää. Savuton Suomi 
-päivä oli osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa.
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Savuton tauko -haaste

EHYT järjesti toukokuussa 2017 Savuton tauko -haasteen osana Savuton 
Suomi -päivää. EHYT rohkaisi Savuton tauko -haasteellaan eri yritysten 
työntekijöitä viettämään savutonta taukoa työpäivän aikana. Työpaik-
koja kannustettiin julkaisemaan somessa kuvia savuttomista tauoista 
hashtageilla #savutontauko ja #savutonsuomi.

Haaste pyrki herättämään ajatuksia ja nostamaan esiin, että jokaisella 
savuttomalla tauolla on merkitys. Haasteen toivottiin tuovan työpai-
koille myös yhteisöllisyyttä, sillä työpaikkoja kannustettiin järjestämään 
pientä taukotoimintaa. 

10 kampanjointivinkkiä

1. Ydinsanalakana. Kirjoittakaa lakanan keskelle Savuton Suomi -päivään liit-
tyvä kysymys, esimerkiksi “Miten Suomesta saadaan savuton vuoteen 2030 
mennessä?”. Pyytäkää ihmisiä kirjoittamaan lakanaan ehdotuksia esimerkiksi 
torilla. 

2. Flashmob. Flashmob on tempaus, jossa joukko ihmisiä kerääntyy yhteen 
ja tekee jotakin odottamatonta julkisella paikalla, esimerkiksi esittää ennalta 
harjoitellun tanssin ostoskeskuksessa. Flashmobiin osallistuvat henkilöt voivat 
harjoitella yhdessä esimerkiksi tanssin, pukea ylleen kampanjaa esittelevät 
paidat ja esiintyä paikallisella torilla tai kauppakeskuksessa. Asia saa varmasti 
huomiota. Katsojia voi innostaa ottamaan osaa tanssiin.

3. Pullapaja tai lettukioski. Mikä toimisikaan parempana houkuttimena, kuin 
tuoreiden pullien tai vastapaistettujen lettujen tuoksu? Kioskille tulevaa ih-
mistä voi muistuttaa siitä, kuinka paljon paremmalta ulkona tuoksuu ilman 
tupakan savun hajua. 

4. Puhekuplakilpailu. Tehkää savuttomuusaiheesta muutaman ruudun sarja-
kuvia ja jättäkää puhekuplat tyhjiksi. Pyytäkää ihmisiä keksimään puhekuplien 
sisältö. Laittakaa valmiit sarjakuvat esille. Halutessanne voitte järjestää äänes-
tyksen parhaasta tekstityksestä ja palkita voittajan. Muistakaa siinä tapauk-
sessa ottaa osallistujien yhteystiedot ylös. 

5. Kakkukahvit. Savuton Suomi -päivää voi juhlistaa järjestämällä synttärikah-
vit savuttomuustyötä tekevälle tiimille, yhteistyökumppaneille tai toiminnan 
kohderyhmälle.
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6. Väittely. Järjestäkää väittelytilaisuus, jossa toinen osapuoli on sitä mieltä, 
että savuttomuus on hyvä asia ja toinen sitä mieltä, että se on huono asia. 
Väittelyn voi järjestää esimerkiksi drop the mic -tyyppisenä räppäämiskilpailu-
na. 

7. Gaala. Juhlava gaala on hieno tapa juhlistaa Suomen savuttomuuden edis-
tymistä. Gaala voi olla esimerkiksi kutsuvierastilaisuus, jonka ohjelmassa on 
puheenvuoroja, ruokailua ja musiikkia. 

8. Maistiaiset. Järjestäkää esimerkiksi torilla maistiaiset, jossa tarjoatte ohi-
kulkijoille erilaisia maistiaisia, kuten kuivattuja hedelmiä, makeisia tai virvoi-
tusjuomia. Huomioikaa hyvä hygienia. Voitte virittää keskustelua siitä, miten 
savuttomuus vaikuttaa makujen maistamiseen. 

9. Luontoseikkailu. Yksi savuttomuuden hyvistä puolista on luonnon säästä-
minen. Järjestäkää luontoseikkailu, jossa tutustutaan paikalliseen luontoon 
esimerkiksi luonto-oppaan opastuksella. 

10. Polkupyörämarssi. Kerätkää kasaan pyöräilijäporukka, koristelkaa pyörän-
ne Savuton Suomi -päivää juhlistavin kyltein ja koristein ja ajakaa ympäri paik-
kakuntaanne tempaustyylisesti. Jos pyöräilijöitä on paljon, kannattaa asiasta 
ilmoittaa poliisille. 

Savuton Suomi -päiväosio on kirjoitettu yhteistyössä Savuton Suomi 2030 -ver-
koston verkostokoordinaattorin Pirjo Kadeniuksen kanssa. 

Muistiinpanoja, ideoita
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3.4 Asunnottomien yö

Vuosittain YK:n kansainvälisenä päivänä köyhyyden poistamiseksi 
järjestettävä Asunnottomien yö on yksi suurimmista sosiaali- ja 
terveysalan vuosittaisista mielenilmauksista. Silloin jopa 20 paik-
kakunnalla järjestetään tapahtumia. Asunnottomien yön tapahtu-
missa muistutetaan päättäjiä ja muita ihmisiä asunnottomuuden 
syrjäyttävästä vaikutuksesta ja tarjotaan asunnottomille muun 
muassa matalan kynnyksen palveluita. 

Asunnottomien yö

• ajankohta: 17.10. 

• järjestetty: vuodesta 2002 alkaen 

• järjestäjä: Asunnottomien yö -kansalaisliike Vva ry:n koordi-
noimana

• kohderyhmä: asunnottomat ja päättäjät

• #asunnottomienyö

• www.asunnottomienyo.fi

Asunnottomien yön tapahtumista vastaa Asunnottomien 
yö -kansalaisliike Vailla vakinaista asuntoa ry:n johdolla. 
Vuonna 1998 Totu -verkosto järjesti ensimmäisen asunnot-
tomuutta vastustavan mielenilmauksen, jonka jälkeen Vva 
ry oli järjestänyt Asunnottomien yön tapahtumaa vuoteen 
2002 saakka. Vuonna 2002 perustettiin Asunnottomien yön 
kansalaisliike ja siitä lähtien kansalaisliike on vastannut ta-
pahtumasta Vva ry:n johdolla. 

Vailla vakinaista asuntoa ry:n eli Vva ry:n perusti 1986 joukko asunnottomia 
miehiä Lauttasaaren tukikodissa apunaan kaksi Helsingin kaupungin sosiaa-
lityöntekijää. Vva toimii asunnottomien edunvalvojana tarkoituksenaan pa-
rantaa asunnottomien asiaa vaikuttamalla asuntopoliittiseen keskusteluun ja 
varmistamalla, että kansalaisten ääni tulee kuulluksi päätöksenteossa kaikilla 
tasoilla. Vva ry:n kaiken toiminnan tavoitteena on toimia siten, että jokaiselle 
järjestyy ihmisarvoinen asumispaikka kohtuullisessa ajassa. Vva on aatteel-
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lisesti sitoutumaton ja poliittisesti riippumaton yhdistys. Se tarjoaa matalan 
kynnyksen palveluita asunnottomille, asunnottomuutta kokeneille ja asunnot-
tomuusuhan alla oleville. 

Miksi kannattaa osallistua?

Vaikka asunnottomat ihmiset eivät ole yleinen näky suomalaisessa katukuvas-
sa, heitä on kuitenkin noin 7 500. Joukkoon mahtuu kaikenikäisiä ja -taustaisia 
ihmisiä, niin yksittäisiä henkilöitä kuin kokonaisia perheitä. Yleisimmin asun-
nottomuuteen johtaa maksamattomat vuokrat tai parisuhteen kariutuminen. 
Asunnottomuuden taustalla on usein myös monia muitakin tekijöitä: yllättävä 
kriisitilanne, kuten sairaus, niukka toimeentulo, päihteiden käyttöä tai merkin-
töjä luottotiedoissa.

Asunnottomien yön tapahtuman järjestäminen tai tapahtumassa mukana 
oleminen on yhdistykseltä kannanotto asunnottomuutta vastaan. Yhdistys voi 
auttaa asunnottomia konkreettisesti ja antaa heille tukeaan sekä nostaa asun-
nottomien asioita esille paikkakunnalle. Asunnottomien yöhön osallistuminen 
on hyvä tapa saada myös yhdistyksen toiminnalle näkyvyyttä, sillä Asunnotto-
mien yöstä tehdään paljon juttuja paikallismedioihin.

Tarinoita 

Hyvinvointi- ja hemmotteluilta Asunnottomien yönä 

Järjestimme Asunnottomien yönä 2017 hyvinvointi- ja hemmotteluil-
lan, jossa asunnottomilla oli mahdollisuus hiustenleikkuuseen, kor-
va-akupunktioon, kynsien lakkaukseen sekä jalkahierontaan. Työyh-
teisöstämme löytyi koulutettuja henkilöitä tekemään akupunktiota ja 
vyöhyketerapiaa. Eräs Helsingin Kalliossa liikettä pitävä kampaaja lähti 
innoissaan mukaan leikkaamaan asunnottomien hiuksia.

Lisäksi saimme mukaan Helsingin kaupungin suun terveydenhuollos-
ta kaksi työntekijää opastamaan hampaiden hoidossa ja jakamaan 
hammasharjoja ja -tahnoja sekä sairaanhoitajaopiskelijan mittaamaan 
verenpainetta. Eräs asiakkaamme tuli laulamaan ja luomaan tunnel-
maa kitaran säestyksellä. Järjestyksenvalvojan saimme Kris Etelä-Suo-
men kautta. 
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Tarjosimme illan teeman mukaisesti kävijöille vihreää teetä sekä ter-
veellistä naposteltavaa. Vapaaehtoisille olimme valmistaneet pitsaa 
kiitokseksi panoksesta. Tapahtumaa mainostettiin Facebookissa ja 
Twitterissä. Lisäksi oli flyereita, joita jaettiin ennakkoon päiväkeskukses-
samme ja lisäksi varsinaisena tapahtumapäivänä päätapahtumassa.

Hyvinvointi- ja hemmotteluillassa kävi vajaa 40 kävijää. Hiustenleikkuu 
oli hyvin suosittua, kampaaja leikkasi noin 15 henkilön hiukset. Myös 
akupunktio ja jalkahieronta saivat paljon kiitosta, akupunktiota kävikin 
kokeilemassa useampi henkilö ensimmäistä kertaa. Tapahtumassa oli 
lämmin tunnelma ja totesimme, että tästä pitäisi tehdä perinne.

Mirka Haili, palveluohjaaja 
Tukikohta ry
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Asunnottomien yön tapahtuman järjestäjän check list

Asunnottomien yö on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton tapahtuma, 
jonka arvoihin kunkin järjestäjän tulee sitoutua. Minkäänlainen syrjintä, ra-
sismi tai näihin viittaavat tunnukset eivät kuulu Asunnottomien yöhön. Asun-
nottomien yön tapahtumissa ei saa näkyä puolueiden tai poliittisten ryhmien 
tunnuksia.

Mikäli paikkakunnallanne järjestetään Asunnottomien yön tapahtuma:

 ☐ ottakaa yhteyttä tapahtuman järjestäjiin 
 ☐ kysykää tapahtuman järjestäjiltä, mitä tapahtumasta vielä puuttuu
 ☐ miettikää, mitä voisitte tehdä tapahtumassa: tarjoaisitteko esimerkiksi  

 ruokaa tai neuvontaa 
 ☐ selvittäkää, mitä resursseja teillä on käytettävissänne 

Mikäli järjestätte Asunnottomien yön tapahtuman itse: 

 ☐ ilmoittakaa Asunnottomien yön kansalaisliikkeelle, että haluatte   
 järjestää tapahtuman

 ☐ tutustukaa ajankohtaisiin asunnottomuutta käsitteleviin   
 keskusteluihin ja paikkakuntanne asunnottomuustilanteeseen 

 ☐ valitkaa tapahtuman kohderyhmä: päättäjät, asunnottomuustoimijat  
 vai asunnottomat

 ☐ päättäkää tapahtuman tyyppi: ulkoilmatapahtuma, keskustelu-  
 tilaisuus järjestötiloissa, ruoanjakotilaisuus, mielenosoitus vai jotain  
 muuta

 ☐ miettikää tapahtumanne tarkoitus: onko se esimerkiksi asunnotto- 
 mien tarpeiden ja äänten kuuluviin nostaminen tai päätöksen-  
 tekijöiden haastaminen

 ☐ kutsukaa yhteistyökumppaneitanne ja rahoittajia mukaan tapahtuma- 
 järjestelyihin 

 ☐ kutsukaa tapahtuman järjestämisen avuksi asunnottomia,   
 vapaaehtoisia ja oppilaitoksia
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 ☐ päättäkää, mitä seuraavista tapahtuma esimerkiksi sisältää
 κ ruokaa, lämmintä juotavaa
 κ asumisneuvontaa 
 κ palveluohjausta
 κ hiustenleikkausta
 κ terveys- ja hyvinvointipalveluita
 κ vaate- ja hygieniatarvikkeiden jakoa
 κ musiikkiesityksiä
 κ haastatteluita ja paneelikeskusteluja

 ☐ valitkaa vastuuhenkilöt 
 ☐ kartoittakaa henkilö- ja raharesurssit
 ☐ kysykää lahjoituksia esimerkiksi lähialueellanne toimivilta yrityksiltä
 ☐ tarkistakaa, mitä lupia tarvitsette ja mitä ilmoituksia tulee tehdä 
 ☐ laatikaa tapahtumaohjelma ajoissa ja toimittakaa sellaisiin paikkoihin,  

 joissa se tavoittaa tapahtuman kohderyhmää
 ☐ ladatkaa logo ja julisteaihio käyttöönne Asunnottomien yön sivuilta
 ☐ tiedottakaa ja markkinoikaa 
 ☐ pyytäkää yhteistyökumppaneita jakamaan tapahtumaan liittyviä  

 materiaaleja verkostoissaan
 ☐ varmistakaa, että tapahtumanne on mahdollisimman esteetön ja  

 turvallinen 
 ☐ kerätkää palautetta tapahtuman osallistujilta ja tapahtuma-  

 järjestelyihin osallistuvilta 
 ☐ kiittäkää kaikkia tapahtumassa mukana olleita 
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10 kampanjointivinkkiä

1. Asunnottomien yön tulet. Asunnottomien yön symbolina on tuli ja kynt-
tiläperinne. Yhdistys voi järjestää niin kutsutut Asunnottomien yön tulet, 
jotka muistuttavat ihmisiä asunnottomuudesta rakenteellisena ongelmana. 
Asunnottomien yön tulissa sytytetään nimensä mukaisesti tulet tynnyreihin 
esimerkiksi torilla. Tätä varten tulee olla kunnossa tarvittavat luvat. Tulet voi-
daan sytyttää myös soihtuihin, kynttilöihin, jakamalla tulta kuvaava valokuva 
sosiaalisessa mediassa tai muilla luovilla tavoilla. 

2. Julisteterveiset. Iso, kartongeista yhteen teipattu julistepohja tai lakana voi 
olla tapahtuman ajan esillä. Ihmiset voivat kirjoittaa julisteeseen kampanjaan 
liittyviä ajatuksiaan erivärisillä tusseilla. 

3. Postikorttikampanja. Tehkää tai painattakaa asunnottomuus-teemaan so-
pivia postikortteja. Pyytäkää ihmisiä kirjoittamaan asunnottomuuteen liittyvät 
terveisensä korttiin. Toimittakaa kortit esimerkiksi alueenne päättäjille. 

4. Paneelikeskustelu. Paneelikeskustelussa eri näkökulmia edustavat hen-
kilöt keskustelevat sovitusta aiheesta. Keskustelulla on vetäjä, joka esittää 
kysymykset ja jakaa puheenvuorot. Asunnottomien yön paneelikeskustelussa 
keskustelu voi käsitellä asunnottomuutta ja miten sen voisi ratkaista. Panee-
liin voi pyytää puhujiksi esimerkiksi paikallisia päättäjiä ja henkilöitä, joilla on 
omakohtaisia kokemuksia asunnottomuudesta. 

5. Näyttely. Järjestäkää esimerkiksi yhdistyksen toimitiloissa tai paikallisessa 
kirjastossa näyttely, joka kertoo asunnottomuudesta. Näyttelyyn voi kerätä 
asunnottomien ja heidän läheistensä kokemuksia sanoin ja kuvin. Esimerkiksi 
valokuvausopiskelijoita voi pyytää kuvaamaan teokset. 

6. Keräyskampanja. Järjestäkää keräyskampanja, jossa keräätte asunnotto-
mille esimerkiksi villasukkia, sadetakkeja, talvitakkeja, hygieniatuotteita tai 
ruokatarvikkeita.  

7. Ruokapiste. Pitäkää Asunnottomien yönä ruokapistettä, jossa tarjoilette 
esimerkiksi lämmintä keittoa, makkaraa, lettuja ja kahvia. Muistakaa hygienia 
ja tarpeellisten lupien hankkiminen. Ruokasponsoreita kannattaa kysyä paik-
kakunnan kaupoista. 

8. Hemmottelupiste. Tehkää yhteistyötä esimerkiksi paikkakuntanne am-
mattikoulun kanssa ja järjestäkää hemmottelupiste asunnottomille, jossa he 
saavat nauttia esimerkiksi hiusten leikkuusta, jalkahoidosta, käsihoidosta  ja 
hieronnasta. 
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9. Asunnottomuustyöpaja. Järjestäjää työpaja, jossa osallistujat pohtivat rat-
kaisuja paikkakunnan asunnottomuuteen ja mitä asunnottomien hyväksi voi-
taisiin tehdä. Kerätkää pohdinnan tulokset yhteen dokumenttiin ja toimittakaa 
se esimerkiksi kunnanvaltuustolle. 

10. Stand up -keikka. Vaikka kampanjan aihe on vakava, on huumori hyvä 
tapa tavoittaa ihmisiä. Löytyykö yhdistyksestänne hauskuuttajaa, jolta luon-
nistuisi stand up -komiikan tekeminen tai tunnetteko ammattikoomikon? 

Asunnottomien yö -osio on kirjoitettu yhteistyössä Vailla vakinaista asuntoa 
ry:n järjestösihteerin Vlada Petrovskajan kanssa. 

Muistiinpanoja, ideoita
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3.5 Peliviikko

Peliviikko on pelikasvatukseen keskittyvä teemaviikko, jonka 
tavoitteena on rakentaa positiivista pelikulttuuria ja vähentää 
pelaamiseen ja pelaajiin liittyviä ennakkoluuloja. Peliviikolla jär-
jestetään luentoja ja työpajoja sekä mahdollisuuksia pelata muun 
muassa lauta-, rooli-, konsoli-, mobiili- ja tietokonepelejä. Pelivii-
kolla järjestetään satoja tapahtumia eri puolilla Suomea. Osana 
Peliviikkoa palkitaan Vuoden pelikasvattaja.

Peliviikko

• ajankohta: marraskuun alussa

• järjestetty: Suomessa vuodesta 2011 lähtien

 κ Osa yli 10-vuotista jatkumoa

 κ International Games Day 2007

 κ Nordic Game Day 2009

 κ Kansallinen pelipäivä 2011

 κ Peliviikko 2016

• järjestäjä: Kansallinen audiovisuaalinen insti-
tuutti ja Pelikasvattajien verkosto

• kohderyhmä: kaikki

• #peliviikko #pelikasvatus

• www.peliviikko.fi

Kansallista pelipäivää vietettiin Suomessa ensimmäis-
tä kertaa vuonna 2011. Sitä ennen osa suomalaisista 
kirjastoista oli osallistunut pohjoismaiseen pelipäi-
vään. Kansallinen pelipäivä muuttui vuonna 2016 
Peliviikoksi.

Peliviikko on osa kansainvälistä teemaviikkoa, jota 
koordinoi Suomessa Kansallinen audiovisuaalinen 
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instituutti eli KAVI. KAVI on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen valtion 
laitos, jonka tehtäviin kuuluu mediakasvatuksen edistämisen lisäksi elokuvien 
ja televisio- ja radio-ohjelmien säilyttäminen sekä niihin liittyvä tutkimus sekä 
kuvaohjelmien tarjoamisen valvonta.

Peliviikon sadoista paikallisista tapahtumista vastaavat Pelikasvattajien 
verkoston aktiivisen toimijat. Pelikasvattajien verkosto on valtakunnallinen 
asiantuntija- ja ammattilaisverkosto, joka pyrkii edistämään vastuullista ja 
myönteistä pelikulttuuria sekä ehkäisemään pelaamisesta syntyviä haittoja. 
Verkostoon kuuluu yli 1500 ammattilaista erilaisista organisaatioista, muun 
muassa EHYTistä. 

Millaista toimintaa Peliviikon tapahtumissa järjestettiin vuonna 2017? 

Lauta- tai korttipelien pelaamista 66 %
Pelaamista pelikonsoleilla 48 %
Pelaamista mobiililaitteilla 42 %
Osallistuminen pohjoismaiseen peliturnaukseen 39 %
Pelaamista tietokoneilla 35 %
Peliturnaus tai kilpailu 34 %
Peliesittelyä 19 %
Palapelien kokoamista 15 %
Virtual Reality -laitteiden testaamista 15 %
Asiantuntijaluento 13 %
Roolipelaamista 11 %
Retropelaamista 10 %
Seurapelejä tai huonepakopeli 8 %
Keskustelutilaisuus tai paneeli 5 %
Myyntitapahtuma 3 %
Verkostoitumistapaaminen 3 %
Tunnetun henkilön tapaaminen 2 %
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Miksi kannattaa osallistua

Pelaaminen on kaikille tuttua toimintaa, jonka avulla on helppo tavoittaa 
ihmisiä. Pelitapahtumissa voidaan edistää osallistujien pelilukutaitoa, antaa 
välineitä oman pelaamisen hallintaan ja keskustella pelien merkityksistä ja 
vaikutuksista pelaajien ja heidän läheistensä kanssa.

Pelitapahtumissa voidaan myös markkinoida muuta järjestäjän tarjoamaa 
toimintaa. Peliviikon voi järjestää hyvin pienellä budjetilla - edullisimmillaan 
Peliviikkoon voi osallistua laittamalla palapelin julkiseen tilaan yhteisesti koot-
tavaksi. Avointen tapahtumien lisäksi voi järjestää omia suljettuja tapahtumia 
omalle porukalle tai yhdistyksen omille jäsenille.

Tarinoita 

Pelikasvatusaiheiset verkkovanhempainillat 

Verkkovanhempainillat ovat EHYTin uusi toimintamuoto, jolla voidaan 
tavoittaa laajemmin ja joustavammin vanhempia, jotka kaipaavat 
apua kodin pelikasvatuksen kysymyksiin. Lokakuussa 2017 EHYT jär-
jesti peliviikon avoimen pelikasvatusaiheisen webinaarin vanhemmille. 
Webinaarivanhempainillassa käsiteltiin muun muassa lasten ja nuorten 
pelaamisen kulttuureita, pelaamisen motiiveita, hyötyjä, haittoja, pe-
laamisesta uutisointia ja kasvatuksen nivoutumista peliteemaan. 

Palapelin kokoamista kirjastoissa

Monissa kirjastoissa on Peliviikon aikana, ja toisinaan muulloinkin, 
mahdollisuus päästä kokoamaan yhteistä palapeliä. Kirjastossa kävijä 
voi käyntinsä lomassa etsiä muutamalle palalle paikan tai istahtaa 
pidemmäksi aikaa palapelin äärelle. Palapelin teema voi olla opetta-
vainen, esimerkiksi maailmankartta. Palapelillä halutaan antaa mah-
dollisuuksia ylisukupolviseen, sosiaaliseen toimintaan. Pelin vieressä on 
usein vieraskirja, johon muille palapelin rakentajille voi jättää terveiset. 
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10 kampanjointivinkkiä

1. Pelipäivän järjestäminen. Järjestäkää esimerkiksi yhdistyksenne tiloissa 
pelipäivä, jossa tarjoatte ihmisille mahdollisuuden pelata vaikkapa lauta-, mo-
biili- ja konsolipelejä. Käykää suunnitteluvaiheessa läpi, mitä pelejä yhdistyk-
senne jäseniltä löytyy. 

2. Oman pelin askarteleminen. Suunnitelkaa ja askarrelkaa yhdessä peli. Peliä 
voi tehdä useassa osassa. Ensin voidaan pitää suunnittelutapaaminen, sitten 
hankkia tarvikkeet, askarrella peli ja lopulta testata pelin toimivuus käytän-
nössä. Pelin askarteleminen on oiva projekti, jonka teeman voi valita esimer-
kiksi yhdistyksen aihepiiristä. 

3. Legoilla rakentaminen. Haalikaa kasaan mahdollisimman paljon legoja ja 
järjestäkää legojen kasaushetki tai -päivä. Legoilla rakentamista voi harrastaa 
esimerkiksi yhdistyksen sisällä tai yhdistys voi järjestää avoimen tilaisuuden, 
jonne kuka tahansa voi tulla rakentamaan. Legoilla rakentaminen kiinnostaa 
kaikenikäisiä, joten hyvä paikka avoimelle tilaisuudelle voisi olla esimerkiksi 
kauppakeskus.

4. Tietokilpailu. Järjestäkää tietokilpailu esimerkiksi kirjastossa. Kysymyksiä 
voi etsiä netistä tai vaikkapa Trivial Pursuit -lautapelistä ja ne voi lajitella tee-
moittain. Kilpailuun voi osallistua yksittäiset henkilöt tai joukkueet sovitun 
mukaan. Voittajille voi varata pienen palkinnon. Jos kiinnostuneita riittää, tie-
tokilpailun järjestämisestä voi ottaa tavan ja järjestää sitä esimerkiksi kerran 
kuussa. 

5. Makumuistipeli eli muistimaistajaiset.  Makumuistipelin ideana on muis-
taa parit maun kautta. Silmien sijaan käytetään siis makuaistia. Pöydälle lai-
tetaan perinteisen muistipelin tapaan eri paikkoihin samaa makua sisältäviä 
purnukoita ja osallistujan pitää maistamalla löytää parit. Purnukoiden ja ruo-
kien ulkonäköön kannattaa kiinnittää huomiota, jottei osallistuja voi ruokien 
värien perusteella tunnistaa pareja. 

6. Biljarditurnaus. Varatkaa biljardipaikasta tarvittava määrä biljardipöytiä ja 
järjestäkää biljarditurnaus. Turnauksessa voi olla esimerkiksi kahdesta neljään 
henkeen joukkueet, jotka kilpailevat toisiaan vastaan. Finaaliin pääsevät jouk-
kueet, jotka voittavat kaikki omat pelinsä toisia joukkueita vastaan. Voittaja-
joukkueelle on hyvä varata pieni palkinto. 

7. Lautapelien vaihtoilta. Järjestäkää lautapelin vaihtoilta, jonne ihmiset voi-
vat tuoda omia vanhoja pelejään ja vaihtaa niitä toisten tuomiin peleihin. 
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8. Pelihahmopaja. Järjestäkää työpaja, jossa osallistujat kehittelevät itselleen 
pelihahmon. Hahmot suunnitellaan täyttäen hahmokortti, johon merkitään 
esimerkiksi hahmon nimi, asuinpaikka, tuntomerkit ja vaatetus, vahvuudet ja 
heikkoudet, erityistaidot ja vihollinen. Hahmoista voidaan myös piirtää kuvat. 
Hahmojen ympärille voidaan myös keksiä pelit. Voidaan esimerkiksi luoda yksi 
yhteinen peli, johon kaikki hahmot sovitetaan. 

9. Paikallisen pelikerhon toimintaan tutustuminen.  Löytyykö paikkakunnal-
tanne pelikerhoa? Jos löytyy, ottakaa kerhoon yhteyttä ja menkää tutustu-
maan sen toimintaan. Voitte kysyä kerholaisilta esimerkiksi pelisuosituksia. 

10. 3D -väritys Quiver-sovelluksella. Quiver on sovellus, jossa värityssivuja 
voi katsoa 3D:nä. Sovelluskaupasta ladattavan sovelluksen kautta tulostetaan 
värityssivu, jonka voi värittää millä tahansa haluamillaan väreillä. Kun väritys 
on valmis, värityssivussa oleva QR-koodi skannataan sovelluksella, jolloin väri-
tystä voi ihailla kolmiulotteisena. 

Peliviikko -osio on kirjoitettu yhteistyössä Kansallisen audiovisuaalisen insti-
tuutin mediakasvatuksen suunnittelijan Tommi Tossavaisen kanssa. 

Muistiinpanoja, ideoita
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3.6 Ehkäisevän päihdetyön viikko 

Ehkäisevän päihdetyön viikon eli EPT-viikon aikana ehkäisevää 
päihdetyötä tuodaan esiin vuosittain vaihtuvien kärkiteemojen 
kautta. Viikon kohderyhmänä ovat ensisijaisesti ehkäisevän työn 
parissa työskentelevät ammattilaiset: kuntien ja kaupunkien työn-
tekijät, järjestöt ja aluehallintovirastot. EPT-viikon yhteistyökump-
panit vaihtelevat vuosittaisen teeman mukaan. 

Ehkäisevän päihdetyön viikko

• ajankohta: marraskuu, viikko 45

• järjestetty: 1990-luvun lopulta lähtien 

• järjestäjä: Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto, koor-
dinoinnista vastaa EHYTin koordinaatioyksikkö yhteis-
työssä Suomen Punaisen Ristin päihdetyön kanssa

• kohderyhmä: ehkäisevän päihdetyön ammattilaiset 

• #eptviikko #kysyminenkannattaa

• www.ept-verkosto.fi/ept-viikko

EPT-viikon tavoitteena on vähentää päihdehaittoja, lisätä 
päihteisiin liittyvää tietoutta sekä edistää päihteettömiä 
elintapoja ja päihdeongelmista kärsivien kansalaisten 
oikeuksia. Kampanjan aikana erilaiset tahot viestivät eh-
käisevän päihdetyön merkityksestä ja järjestävät ihmisiä ja 
mediaa aktivoivia tapahtumia. 

EPT-viikon järjestää Tipattoman tammikuunkin järjestävä 
Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto ja EPT-viikon 

suunnittelua ja toteutusta tehdään yhdessä EPT-verkoston 
järjestöjen kanssa. Teemaviikon koordinoinnista vastaa EHYTin koordinaatio-
yksikkö yhteistyössä Suomen Punaisen Ristin päihdetyön kanssa. SPR Päih-
detyö on yksi Punaisen Ristin terveysohjelmista ja sen tehtävänä on edistää 
terveyttä ja hyvinvointia tukevia valintoja. SPR Päihdetyö tarjoaa koulutusta ja 
menetelmiä ehkäisevän päihdetyön tekemiseen inhimillisin arvoin. 
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Miksi kannattaa osallistua

EPT-viikon tavoitteena on herättää monipuolisesti keskustelua niin kansalais-
ten keskuudessa kuin mediassa sekä tukea ammattilaisia ehkäisevässä päih-
detyössä.  Ammattilaisia ja ept-toimijoita tuetaan erilaisin materiaalein, muun 
muassa puheeksioton työkalupakin ja kattavan materiaalitietopankin kautta, 
ja ajankohtaiseen päihde- ja riippuvuusaiheiseen keskusteluun tuodaan uutta 
tietoa ja näkökulmia.

EPT-viikkoon osallistuva toimija saa mahdollisuuden näkyvyyteen muun 
muassa kampanjan verkkosivuilla ja somekanavissa. Lisäksi on mahdollisuus 
yhteiseen viestintään, esimerkiksi yhteisten tiedotteiden ja videohaastattelui-
den tekemiseen. Toimija saa viestinnän tueksi verkko-, printti- ja somemateri-
aalia. Valtakunnalliset EPT-viikon tapahtumat kerätään yhteen paikkaan, josta 
eri tapahtumat ovat helposti löydettävissä. 

Tarinoita 

Päihteet puheeksi -keskustelutilaisuus 

Rauman Seudun Työttömät ry / Monipalvelukeskus KIPINÄ järjesti 
yhdessä EHYTin, Rauman seurakunnan ja Rauman kaupungin kanssa 
Päihteet puheeksi -keskustelutilaisuuden EPT-viikolla 2016. Tilaisuuden 
tavoitteena oli lisätä tietoa Rauman alueen päihdetilanteesta ja antaa 
työkaluja puheeksiottoon. Keskustelu aiheesta oli erittäin rakentavaa. 
Varsinkin huumepoliisin ja kokemusasiantuntija-pariskunnan puheen-
vuorot olivat antoisia päihteidenkäyttäjien parissa työskentelevien 
puheenvuorojen pohjaksi. Tilaisuuden onnistumisen kannalta tärkeää 
oli yhteistyö eri toimijoiden välillä, markkinointi ja lehdistön kutsuminen 
paikalle.

Ehkäisevän päihdetyön toimijoiden yhteistapahtumia Turussa

Turussa järjestetään joka vuosi EPT-viikolla tapahtuma, jossa paikalliset 
ehkäisevän päihdetyön järjestöt esittelevät toimintaansa. Vuonna 2017 
Yhdistystalolla järjestetyssä seminaarissa olivat mukana muun muassa 
A-klinikka, Turun kaupungin ept -tiimi ja EHYT sekä Etra ja paikalli-
sia yhdistyksiä. Vuonna 2016 tapahtuma järjestettiin Hansatorilla ja 
paikalla oli monia ept-toimijoita esittelemässä toimintaansa.  Vuonna 
2015 Hansatorilla järjestettiin tapahtuma, jossa järjestöjen toiminnan 
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esittelyn lisäksi paikalla oli kokemusasiantuntijoita kertomassa tarinoita 
omasta elämästään ja elokuvateltassa näytettiin lyhytelokuvia. 

Koska on hyvä hetki – Ota päihteet puheeksi

Vuonna 2017 EPT-viikon teemana oli ikäihmisten päihteidenkäytön 
puheeksiotto ja sloganina Koska on hyvä hetki – Ota päihteet puheeksi. 
Kampanjalla haluttiin nostaa esiin ikäihmisten lisääntynyt päihteiden-
käyttö ja kannustaa ept-toimijoita ottamaan päihteidenkäyttö puheeksi 
ikäihmisten kanssa. Viikon aikana ympäri Suomen järjestettiin muun 
muassa seminaareja, koulutuksia, luentoja, elokuvaesityksiä, keskus-
telutilaisuuksia, teatteriesityksiä, näyttelyitä sekä muistotilaisuuksia 
huumeisiin kuolleiden muistolle. 

10 kampanjointivinkkiä

1. Keskustelupaneeli. Järjestäkää keskustelupaneeli, johon kutsutte keskuste-
lijoiksi esimerkiksi kuntapäättäjiä. Alueellinen tieto lisää aiheen kiinnostavuut-
ta, joten oman kunnan tai kaupunginosan asioita kannattaa nostaa esiin. 

2. Pop up -kahvila. Pistäkää pystyyn pop up -kahvila, jossa tarjoilette esimer-
kiksi kahvia ja syötävää sekä alkoholittomia drinkkejä. Pop up -toiminta on 
lainsäädännön mukaan mahdollista ilman elintarvikehuoneistoilmoituksen 
tekemistä. Toiminnan on oltava kuitenkin vähäriskistä ja hygienian suhteen on 
oltava erittäin tarkka.

3. Päihteettömät päivätanssit. Piristäkää marraskuista harmautta järjestä-
mällä päivätanssit, joissa tanssitaan esimerkiksi salsaa. Tanssien päätteeksi 
voidaan tarjota alkoholittomat, aurinkoiset juomat. 

4. Neuvonta- ja materiaalipiste. Esimerkiksi neuvolassa tai muussa tilassa, 
jossa kohdataan asiakkaita, voidaan pitää pistettä, jossa jaetaan materiaaleja 
ja annetaan neuvontaa. EHYTin jäsenyhdistykset voivat tilata materiaaleja 
maksutta, muut julkaisukaupan kautta osoitteesta www.ehyt.fi/verkkokauppa.

5. Kävelyluento päihteiden historiasta. Järjestäkää kävelyhetki, jota varten 
etsitte tietoa päihteiden historiasta. Voitte myös pyytää aiheeseen perehty-
nyttä historioitsijaa vetämään kävelyn. 

6. Arvonta. Järjestäkää arvonta, jossa palkintona on hyvinvointiin liittyviä pal-
kintoja. Samalla voitte kertoa arvontaan osallistuvalle EPT-viikosta. Arpajaislu-
pa tarvitaan poliisilta, jos arpojen yhteenlaskettu myyntihinta on yli 2000 €. 
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7. Testipiste. Testipistettä varten tehdään testi- ja vastauslaput. Testissä voi-
daan kysyä esimerkiksi vastaajan päihdetietämyksestä antaen eri vastausvaih-
toehtoja. 

8. Arvojana. Arvojanaa varten tarvitaan tila, jossa osallistujat mahtuvat liik-
kumaan. Tilan keskellä on ”en osaa sanoa” -alue, toisessa reunassa ”täysin 
samaa mieltä” -alue ja toisessa ”täysin eri mieltä” -alue. Pelin vetäjä kertoo 
päihteisiin liittyvän väittämän ja osallistujat liikkuvat arvojanalla siihen koh-
taan, jonka kokevat vastaavan parhaiten mielipidettään. Osallistujia voi pyytää 
perustelemaan valintansa. 

9. EPT-viikon blogitekstin kirjoittaminen. Ehkäisevän päihdetyön järjestöver-
kosto julkaisee EPT-viikolla  kampanjan yhteistyökumppaneiden blogitekstejä, 
joissa yhteistyökumppanit voivat kertoa esimerkiksi, miten he tekevät eh-
käisevää työtä tai miten vapaaehtoiset voivat osallistua EPT-viikon toimintaan. 
Blogitekstejä voi jakaa muun muassa sosiaalisessa mediassa, ja ne ovatkin 
oiva keino kertoa omasta toiminnasta rennommalla otteella.

10. Luento. Järjestäkää luento, jonka teema liittyy EPT-viikon aiheeseen. Pu-
hujana voi olla esimerkiksi päihdelääkäri.

Ehkäisevän päihdetyön viikko -osio on kirjoitettu yhteistyössä EHYTin koordi-
naatioyksikön viestinnän suunnittelijan Maaret Väkisen kanssa. 

Muistiinpanoja, ideoita
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3.7 Anna lapselle raitis joulu 

Anna lapselle raitis joulu -kampanjan tavoitteena on saada las-
ten vanhemmat ja muut joulua yhdessä lasten kanssa viettävät 
aikuiset miettimään ja vähentämään alkoholin kulutustaan sekä 
turvaamaan lapsille päihteetön ja raitis joulu. Kampanjaan kuuluu 
viestintämateriaaleja, kuten juliste ja flyereita sekä tv- ja radio-tie-
toiskuja. Tv-spottia on esitetty YLEn kanavilla ja radiospottia eri 
radiokanavilla. Lisäksi siihen sisältyy viestintää sosiaalisessa medi-
assa. 

Anna lapselle raitis joulu

• ajankohta: joulukuu

• järjestetty: vuodesta 1998 alkaen 

• pääjärjestäjä: Raittiuden Ystävät ry

• kohderyhmä: aikuiset, erityisesti kasva-
tusvastuussa olevat vanhemmat ja iso-
vanhemmat

• #annalapselleraitisjoulu

• www.annalapselleraitisjoulu.fi

Kampanja nostaa esiin, kuinka monen lapsen jouluinen juhlatunnelma loppuu 
aikuisen alkoholin käytön vuoksi. Lasten hyvä joulu taataan vain aikuisen tur-
vallisella läsnäololla. Kampanja huomauttaa, kuinka joulu on hyvä mahdolli-
suus opetella juhlatunnelman luomista ilman päihteitä ja opettaa taito myös 
lapsille. Joulu on lasten juhla ja lapsuuden joulumuistot kestävät koko eliniän. 

Kampanjassa on vuosittain mukana hieman yli 30 yhteistyökumppania ja sen 
pääjärjestäjänä on Selvin päin kesään -kampanjaakin järjestävä Raittiuden 
Ystävät ry. Ruotsissa kampanja kulkee nimellä Vit jul ja sen järjestäjänä toimii 
neljä raittiusliikettä.
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Miksi kannattaa osallistua

Kampanja peräänkuuluttaa positiivisen yhdessäolon mallia, jossa aikuiset 
antavat lapselle aikaansa rauhallisessa ympäristössä. Näin syntyy arvokas juh-
latunnelma. Kampanja muistuttaa aikuisia pohtimaan, kumman etu on tär-
keämpi, lapsen vai aikuisen.  Lisäksi kampanja haluaa saada aikuiset pysähty-
mään juhlan äärelle ja löytämään oman sisäisen joulunlapsensa. Kampanjaan 
osallistumalla yhdistys tai muu toimija osoittaa pitävänsä lasten oikeuksia ja 
hyvinvointia tärkeinä ja ottavansa perheet huomioon toiminnassaan. 

Tarinoita

Joulupukkipalvelu

Iisalmen Raittiusseura Sarastus tunnetaan raittiiden joulupukkien ja 
-muorien välittämisestä, Joulupukkipalvelusta. Kokemusta on 38 vuo-
den ajalta ja uusia tilauksia tulee vuosittain, kun paikkakunnan ihmiset 
kuulevat toisiltaan Sarastuksen raittiista muoreista pukkeineen. Parhai-
na vuosina on ollut liikkeellä jopa viisi pukkiparia ja palvelusta on saatu 
merkittävästi tuloja yhdistykselle.

”Ne pukit ja muorit, jotka ovat olleet liikkeellä, ovat pitäneet sitä 
erittäin miellyttävänä kokemuksena. Alkuun en oikein itsekään usko-
nut, että toiminta saisi tällaiset mittasuhteet. Tämä jos mikä todella on 
perheiden raittiin joulun palvelua”, kertoo Marja-Leena Kettunen. Kat-
tojärjestö Raittiuden Ystävät ry:n toiminnassa monessa mukana oleva 
Kettunen on toiminut muorina alusta alkaen ja hoitanut pukkipalvelun 
varaukset ja logistiikan koko toiminnan historian ajan.

Marja-Leena Kettunen, Iisalmen Raittiusseura Sarastus 
Marko Kailasmaa, toiminnanjohtaja, Raittiuden Ystävät ry 

20 vuotta kohtaamisia kampanjajulisteiden äärellä

Anna lapselle raitis joulu -kampanjaan on jo vuodesta 1998 lähtien kuu-
lunut juliste, jota voi levittää asuinalueellaan sopiviin paikkoihin, kuten 
yleisille ilmoitustauluille. Raimo Heikkilä Salosta on jakanut julisteita 
kampanjan alusta alkaen eli 20 vuoden ajan muun muassa paikallisille 
ilmoitustauluille ja kauppojen seinille. Julisteita kiinnittäessään hän on 
kohdannut paljon erilaisia ihmisiä.
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”Jouluna 2017 olin kiinnittämässä julistetta täynnä olevalle ilmoitus-
taululle, kun viereeni tuli eräs henkilö. Hän kehotti minua laittamaan 
julisteen kaupungin omille ilmoituksille tarkoitetulle paikalle, jotta ju-
liste näkyisi paremmin, kun yleinen ilmoitustaulu oli täynnä. Hän kertoi 
isänsä aina olleen reilussa humalassa joulun pyhät, mutta selvinneen 
sentään töiden alkuun mennessä.

Toinen mielenkiintoinen kohtaaminen tapahtui, kun menin kysymään 
etnisestä ruokakaupasta lupaa teipata juliste oveen. Kun sain julisteen 
teipattua ja käännyin kiittämään, oli kauppiaalla kädessään juomapullo 
ja keksi. Kauppias sanoi: ’Tässä juoma ja syötävää, jotta jaksat jakaa 
hyvää asiaa.’”

Raimo Heikkilä, Salon Raittiusyhdistys 

10 kampanjointivinkkiä

1. Pieni perhetapahtuma. Järjestäkää pienimuotoinen, perheille suunnattu 
tapahtuma esimerkiksi yhdistyksen tiloissa. Ohjelmassa voi olla esimerkiksi 
joulukorttien askartelua, joulupukin vierailu sekä mehu- ja piparitarjoilua. 

2. Glögitarjoilu. Esimerkiksi lähikaupasta voi kysyä, saisiko sen pihaan pistää 
pystyyn glögipisteen. Kaupassa kävijöille voi tarjota lämmintä glögiä ja kertoa 
samalla kampanjasta ja yhdistyksen toiminnasta. 

3. Ekologinen lahjojen paketointipiste. Tarjotkaa esimerkiksi ostoskeskukses-
sa joululahjojen ostajille mahdollisuus saada ilmainen, ekologinen lahjojen 
paketointi. Paketointimateriaaleina voi käyttää esimerkiksi vanhoja kirjoja ja 
lehtiä tai kangastilkkuja. 

4. Puurojuhla. Järjestäkää puurojuhla, jossa tarjoatte riisipuuroa ja glögiä. 
Taustalla voi soida joulumusiikki tai paikalle voi pyytää esiintyjän. 

5. Joulukoristeiden vaihtopiste. Pistäkää esimerkiksi jonkin joulutapahtuman 
yhteydessä pystyyn joulukoristeiden vaihtopiste, jonne ihmiset voivat tuoda 
joulukoristeitaan. Halutessaan he voivat ottaa tilalle jonkun toisen tuomia ko-
risteita. Ylijääneet koristeet voi lahjoittaa esimerkiksi vähävaraisille perheille. 

6. Joulukalenteri yhdistyksen somekanavissa.  Julkaiskaa joulukuussa joka 
päivä jouluun asti esimerkiksi kuva tai runo yhdistyksen somekanavissa, kuten 
Facebookissa. 
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7. Blogiteksti. Blogitekstissä voidaan Anna lapselle raitis joulu -kampanjan 
esittelyn lisäksi kertoa yhdistyksen jäsenten rakkaimpia joulumuistoja, kerrata 
yhdistyksen vuotta ja toivottaa lukijoille hyvää joulua. Jos yhdistyksellä ei ole 
omia sivuja, voi tekstin julkaista esimerkiksi yhdistyksen Facebook-sivulla. 

8. Jouluinen arvonta. Järjestäjää arpajaiset, jonka palkintona on esimerkiksi 
muutama jouluinen herkkukori. Arpajaislupa tarvitaan poliisilta, jos arpojen 
yhteenlaskettu myyntihinta on yli 2000 €. 

9. Joulumyyjäiset. Joulumyyjäiset on oiva tapa houkutella ihmisiä tutustu-
maan yhdistyksen toimintaan ja Anna lapselle raitis joulu -kampanjaan. Sa-
malla yhdistys voi kerätä varoja toimintaansa. 

10. Joulukorttinäyttely. Suomalaiset lähettävät edelleen vuosittain miljoonia 
joulukortteja, joten yhdistyksen jäsenten ja tuttujen kätköistä varmasti löytyy 
tarvittava määrä kortteja näyttelyn pystyttämiseen.  Näyttelyn voi laittaa esille 
esimerkiksi yhdistyksen tiloihin tai kysyä yhteistyömahdollisuutta kirjastosta. 

Anna lapselle raitis joulu -osio on kirjoitettu yhteistyössä Raittiuden Ystävät 
ry:n toiminnanjohtajan Marko Kailasmaan kanssa. 

Muistiinpanoja, ideoita
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Lähteitä ja oheismateriaalia

Kampanjointivinkkeihin on otettu mallia Mai Kivelän, Terhi Summan ja Kaisu 
Tuomisen teoksesta Elämysrata, arvojana, murreslogan. 100 + 1 kikkaa ja nik-
siä järjestöjen viestien esiintuomiseksi yleisötapahtumissa (Kepa ry, 2000). 

Häyrinen Eija, Vallo Helena, 2016. Tapahtuma on tilaisuus. Tapahtumamarkki-
nointi ja tapahtuman järjestäminen, Tietosanoma. 

Iso-Markku Perttu 2016, Helsinki. Tuumasta tavoitteeseen – Pieni kampanja-
opas. KSL Opintokeskus.  

Jäsenhankinnan opas, 2017. EHYT ry. http://ehyt.fi/sites/default/files/Jasen-
hankinnan_opas.pdf

Yhdistyksen viestintä- ja markkinointiopas, 2017. EHYT ry. http://ehyt.fi/sites/
default/files/Yhdistyksen_viestintä_ja_markkinointiopas.pdf 




