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1 Kampanjan toimintaidea ja historia 
 
European Night Without Accident – kampanjan tavoitteena on edistää nuorten liikenneraittiutta. 
Tapahtuman toimintaideana on, että vapaaehtoiset nuoret kannustavat baareissa ikäisiään kuljettajia 
raittiuteen ja vastuullisuuteen liikenteessä. Kampanjanuoret tapaavat ravintolan sisääntulon 
yhteydessä ravintolan asiakkaana olevat kuljettajat, jotka sitoutuvat olemaan illan juomatta 
alkoholipitoisia juomia. Kuljettajat saavat päihteettömyyteen sitoutumisen merkiksi rannekkeen, 
josta heidät myös tunnistetaan ravintolasta lähtiessä. Pois lähtiessä kuljettajille tarjotaan 
mahdollisuus puhaltaa alkometriin. Jos tulos näyttää nollaa, kuljettaja palkitaan pienellä lahjalla. 
Mikäli tulos on positiivinen, varmistetaan, ettei henkilö toimi kuljettajana kyseisenä iltana. 
 
Tapahtuma järjestetään kautta Euroopan joka vuosi lokakuun 3. lauantai. Tapahtuma on saanut 
alkunsa Belgiasta vuonna 1995 ja laajentunut niin, että 2012 vuonna mukana oli jo 27 Euroopan 
maata. Euroopan komissio on tukenut tapahtumaa vuodesta 2003 lähtien. Tapahtuman 
koordinoimisesta Suomessa vastaa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry. Etelä-Pohjanmaalla yhteistyössä 
oli vuosina 2011 ja 2012 mukana sairaanhoitopiirin hallinnoima Ehkäise tapaturmat hanke.  
 
Vuonna 2011 tapahtuma järjestettiin Etelä-Pohjanmaalla yhdessä ravintolassa ja se sai paljon 
myönteistä palautetta sekä tapahtumassa työskenteleviltä nuorilta, asiakkailta että 
yhteistyöravintolalta. Vuonna 2012 mukana oli neljä ravintolaa ja 20 vapaaehtoistyöntekijänä 
toimivaa nuorta. Seinäjoella ravintolat olivat Karma, Komia ja Viihdekeskus Ilona ja Kauhajoella 
Krouvi.  
 
Kampanjan perusteena ovat alueen tilastot tieliikenneonnettomuuksista.  On todettu, että jo pienikin 
alkoholimäärä lisää nuoren kuljettajan onnettomuusriskiä ja että riski kasvaa viikonloppuöinä. 
Etelä-Pohjanmaalla liikenneonnettomuuksia tapahtuu selvästi enemmän kuin maassa keskimäärin. 
Viiden vuoden seurannan mukaan kuolemaan johtava onnettomuusriski on Etelä-Pohjanmaalla 9,3 
kuolemaa/100 000 asukasta kohden, kun se koko maassa on keskimäärin 5,4 kuolemaa/100 000 
asukasta kohden.  
 
 

2 Kampanjan alkuvalmistelut 
 
Päätös kampanjan toteuttamiselle tehtiin toukokuussa. Tuolloin lähestyttiin eri oppilaitosten 
koulutuspäälliköitä tai vastaavia ja kerrottiin yhteistyömahdollisuudesta. Kampanjan varsinainen 
valmistelu käynnistyi noin kaksi kuukautta myöhemmin elokuussa 2012. Kampanjan 
koordinoimisesta vastasi Etelä-Pohjanmaalla ehkäisevän päihdetyön järjestön EHYT ry:n 
aluekoordinaattori Liisa Viitanen ja hänen tukenaan toimi Etelä-Pohjanmaalla sairaanhoitopiirin 
hallinnoiman Ehkäise tapaturmat hankkeen aluekoordinaattori Miia Hietaniemi. 
 
 
2.1 Vapaaehtoistyöntekijät 
 
Aluekoordinaattorit ottivat yhteyttä elokuussa Etelä-Pohjanmaan opistolle (Esa Kakkuri), 
lähihoitajia kouluttavaan Sedun Koulutuskuntayhtymään (Sinikka Juupaluoma) ja Seinäjoen 
ammattikorkeakouluun (Seamk) (Kristiina Järvi) ja tiedustelivat mahdollisuutta tulla kertomaan 
kampanjasta ja opiskelijoiden mahdollisuudesta toimia vapaaehtoistyöntekijänä siinä. SEAMK:iin 
ja EP-opistolle mahdollistui opetustuntien yhteyteen aika opiskelijainfolle. EP-opistolla 5.9.2012 
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ensimmäisellä tapaamiskerralla olivat mukana molemmat aluekoordinaattorit sekä edellisvuonna 
tapahtumaa toteuttamassa ollut opiskelija. Tapaamiseen käytettiin aikaa tunti. Ryhmästä 7 
opiskelijaa ilmoittautui halukkaaksi kampanjaan.  
 
Ehkäise tapaturmat hankkeen aluekoordinaattori tapasi SEAMK:ssa 10.9.2012 noin 50 
sosionomiopiskelijan ryhmän ja hänen infoonsa oli varattu aikaa n. 15 min. Opiskelijaryhmästä 23 
ilmoittautui halukkaaksi kampanjaan, sillä se mahdollisti heille tuntien keräämisen 
opintosuoritukseen vapaaehtoistyöstä.  
 
Kaikilta vapaaehtoiseksi ilmoittautuneilta kerättiin sähköpostiosoitteet ja lähes kaikki antoivat 
tiedoksi myös puhelinnumeronsa. 
 
 
2.2 Yhteistyöravintolat 
 
Yhteistyöhön kysyttiin ensisijaisesti Karma-ravintolaa, joka on maakunnan nuorten eniten suosima 
ja jonka kanssa toimimisesta oli edellisvuodelta jo hyvät kokemukset. Karma-ravintola ja ravintola 
Komia lupasivat osallistumisensa aluekoordinaattori Hietaniemen puhelinsoiton yhteydessä 10.9. 
Seamk:n nuoret ehdottivat Kauhajoen Krouvia, jonka Liisa Viitanen kysyi mukaan 14.9. Nuorten 
vapaaehtoisten määrä oli niin suuri, että mukaan tarvittiin myös muita maakunnan ravintoloita ja 
opiskelijoiden tuntui olevan helpoin päästä Seinäjoen ravintoloihin. Viihdekeskus Ilona lähti 
kysyttäessä myös mielellään mukaan. Alavuden ravintola Liesun ravintolapäällikkö vastasi, että he 
ovat mielellään kampanjassa mukana, mutta ajankohtana kampanjaa edeltävä perjantai-ilta olisi 
parempi, koska silloin ravintolassa esiintyi live-yhtye Popeda ja asiakkaita on enemmän.  
Kampanjan järjestämiseen edeltävänä iltana saatiin lupa EHYT ry:n johdolta. Nuoret ehdottivat 
kysyttäväksi mukaan myös Seinäjoen Rytmikorjaamoa, jossa 20.10. esiintyi amerikkalaisyhtye 
WASP. Rytmikorjaamosta vastaava Selmu ry:n toiminnanjohtaja ei saanut kuitenkaan järjestettyä 
lupaa kampanjaan, koska tila oli kyseisenä iltana  myyty ulkopuolisen käyttöön ja lupa olisi tarvittu 
ulkomailta. 
 
Aluekoordinaattoreilla oli yhteistyöravintoloiden ravintolapäälliköiden (Joonas Uitto) Karmasta ja 
(Joni Koski) Viihdekeskus Ilonasta kanssa yhteistapaamiset 4.10., jossa sovittiin käytännön 
järjestelyistä, missä kampanjointi tapahtuu fyysisesti, pöydän paikka, kampanjan sanoma, tiedotus 
ja ravintolan tarjoamat edut kampanjaa toteuttaville sekä rannekkeellisille asiakkaille kampanjaillan 
aikana. Myös Komian ravintolapäällikön kanssa oli sovittu tapaaminen, mutta se ei toteutunut. 
Käytännön asioista sovittiin puhelimitse. 
 
Liisa Viitanen tapasi Kauhajoen Krouvin ravintolapäällikön (Ville Mäki-Filppulan) 5.10. ja sopi 
käytännön järjestelyt. 
 

3 Materiaalihankinnat 
 
3.1 Pikkulahjat 
 
Ehyt ry:n aluekoordinaattori huolehti ilmaislahjojen hankinnasta. Lahjat olivat noin 5 euron arvoisia 
ja sisälsivät näkemiseen ja näkymiseen liittyviä asioita (magneettinapit, taskulamput yms.). 
Aluekoordinaattori liitti lahjoihin pienen kortin EHYT ry:ltä ja paketoi lahjat tarroin varustettuna 
INFO-kirjakaupan lahjapusseihin. Kaikkiin neljään ravintolaan varattiin noin 30 lahjapussia. 
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3.2 Rannekkeet ja julisteet 
 
Julisteet ja rannekkeet tilattiin firmalta LR Mainos Kauhajoki. Sinisiin rannekkeisiin teetettiin 
mustalla teksti EUROPEAN NIGHT WITHOUT ACCIDENT. Rannekkeita tilattiin 500 kappaletta. 
Tekstistä jätettiin pois päivämäärä, jotta ylimääräisiä rannekkeita olisi mahdollisuus hyödyntää 
myös seuraavina vuosina. Jokaiseen ravintolaan varattiin iltaa varten 60 ranneketta. 
 
 
3.3 Paitatilaus 
 
Etelä-Pohjanmaan Painotalolta hyväksyttiin tarjous ja paitoja otettiin sovitukseen kahden mallisina 
(slim ja suora) 4.- ja 5.10.2012 pidettyihin kampanjanuorten koulutustilaisuuksiin. Paitatilaus 
jätettiin 8.10. ja paidat olivat valmiita 17.10. Mustien T-paitojen edustaan tuli värillinen siirtokuva 
kampanjajulisteesta. 
 
 
3.4 Alkometrit 
 
Edellisvuoden tapaan kaksi alkometria saatiin lainaan A-klinikalta. Nämä mittarit olivat käytössä 
Seinäjoen ravintoloissa Komiassa ja Ilonassa. Liisa Viitanen lainasi Kauhajoen Krouviin alkometrin 
Kauhajoen nuorisotoimesta. Neljännen yhteistyöravintolan alkometrin lainaaminen oli vaikeampaa. 
Etelä-Pohjanmaan poliisilaitoksella ei ollut mahdollisuutta lainata mittaria, ei myöskään Etelä-
Pohjanmaan sairaanhoitopiirin eikä Seinäjoen terveyskeskuksen päivystyspoliklinikoilla. Alkometri 
saatiin lainaksi Seinäjoen terveyskeskusvastaanotoilta. Aluekoordinaattorit saivat mittarit lainatessa 
käyttöön myös mittariin sopivat puhallutuspillit ja perehdytyksen mittareiden käyttöön. He noutivat 
mittarit lainaan kampanjaa edeltävänä perjantaipäivänä ja niiden palautus sovittiin 
vastuuopiskelijoiden hoidettavaksi viikonlopun jälkeiselle maanantaiaamulle klo 8. Mittarit 
palauttavien nuorten yhteystiedot annettiin tiedoksi lainaaville tahoille. 
 
 

4 Vapaaehtoisten perehdyttäminen ja kouluttaminen 
 
Nuoret saivat kuulla kampanjasta infossa ja lisäksi molemmissa oppilaitoksissa järjestettiin tunnin 
pituinen perehdytystapaaminen, jossa kampanjan idea ja toteutus käytiin nuorten kanssa 
keskustellen läpi.  
 
SEAMK:lla perehdytys järjestettiin 4.10.2012. Samalla nuoret sovittivat myös T-paidat. 
Koulutustunti oli tiivis ja aikaa keskustelulle oli niukasti. Nuoret halusivat päästä toteuttamaan 
kampanjaa Seinäjoen ravintoloihin. Jokainen halusi olla myös mukana kampanjassa, vaikka 
Seinäjoella sijaitsevia yhteistyöravintoloita oli suhteessa kampanjointiin haluavien nuorten määrään 
vähän. Oltiin tilanteessa, jossa kahteen Seinäjoen ravintolaan oli menossa kymmenen nuorta. 
 
EP:n opistolla 5.10. perehdytystapaamisessa oli pienempi ryhmä ja vastavuoroiselle keskustelulle 
oli aikaa. Yhteistyöravintola Seinäjoelta oli sovittu jo etukäteen kaikille yhteiseksi.  
 
Nuorille lähetettiin sähköpostilla keskiviikkona 17.10. perehdytysmateriaali, johon sisältyi 
suomeksi käännetty ja tapahtumaravintoloiden mukaan täydennetty perehdytysmateriaali 
kampanjassa toimiville sekä Lääkärilehden artikkeli nuorten rattijuopumuksista. Tässä raportissa on 
liitteenä alkuperäinen materiaali englanninkielellä (liite 2).   
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Vapaaehtoisten jakaminen yhteistyöravintoloihin 
 
Seinäjoella sijaitsevia ravintoloita oli liian vähän suhteessa vapaaehtoisiin nuoriin eikä halukkaita 
Kauhajoen ja Alavuden ravintoloihin ollut. Nuoret eivät kyenneet jakautumaan sopivasti 
ravintoloihin ja ravintoloita oli liian vähän suhteessa vapaaehtoisiin. Aluekoordinaattori soitti vielä 
ravintoloihin ja hekin totesivat, että kymmenen toimijaa ravintolaa kohden on liikaa. Tästä syystä 
suoritettiin arvonta perjantaina 5.10. SEAMK:n nuorten ja neljän ravintolan kesken (Komia, Ilona, 
Krouvi ja Liesu) ja arvonnan tulos lähetettiin samana iltana sähköpostilla opiskelijoiden tiedoksi. 
Nuoria pyydettiin informoimaan toisiaan, jotta jokainen saisi tiedon viikonlopun aikana. Arvotuille 
nuorille kerrottiin, että heidän tulee vahvistaa osallistumisensa maanantaina 8.10. klo 12 mennessä. 
Varmistus oli tehtävä pikaisesti paitatilauksen vuoksi. 
 
Arvonnan seurauksena Liesu -ravintolaan arvotut jättäytyivät pois. Yksi sinne arvotuista sai 
pyynnöstä siirtyä Kauhajoen ravintolaan. Myöhemmin tuli peruutuksia myös Seinäjoen 
ravintoloihin arvottujen osalta muista syistä kuten sairastumisesta johtuen. 
 
Ehkäise tapaturmat hankkeen aluekoordinaattori soitti puhelimella 17.10. nuorille ja sai sovittua 
vastuuhenkilön opiskelijaryhmästä ravintolakohtaisesti. Vastuuhenkilöt tulivat hakemaan 
tarvittavan materiaalin (lomakkeet, alkometrin, pikkulahjat, rannekkeet, paidat) ja saivat viimeisen 
perehdytyksen perjantai-iltapäivänä 19.10. Tähän vastuuhenkilöiden perehdytykseen käytettiin 
aikaa tunti. 
 

5 Tiedottaminen 
 
Kampanjasta tehtiin mediatiedote (Liite 1), joka lähetettiin laajasti alueen lehdille ja YLE 
Pohjanmaalle 11.10. Kaikki ravintolapäälliköt saivat tiedotteen ja julistekuvan käyttöönsä 
10.10.2012, jotta he voisivat tiedottaa kampanjasta omilla facebook-sivuillaan.  
 
Kampanjaa toteuttavat nuoret kertoivat palautepalaverissa, että ravintoloiden facebook-sivuilla oli 
viitattu kampanjaan lauseella: "Ravintola tukee liikenteen päihteettömyyttä illan aikana" tai sivuilla 
oli ollut kampanjajuliste. 
 
Ilmaisjakelulehden Seinäjoen Sanomien kanssa järjestettiin erillinen tunnin pituinen 
haastattelutapaaminen 12.10. Lehtihaastattelun lisäksi toimittaja Jarno Ranta teki kampanjasta 
videon lehden nettisivuille http://www.seinajoensanomat.fi//artikkeli/162143-nuori-ala-kuskaa-
kannissa-katso-video. Tähän haastatteluun ei syyslomien alkamisen vuoksi päässyt paikalle nuoria. 
Yksi kampanjan toteutukseen osallistuva nuori oli puhelimitse lehden haastateltavana. Seinäjoen 
Sanomien levikkialue on Seinäjoki, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kurikka, Lapua ja jakelumäärä 41 000 
kappaletta. Kuvallinen juttu kampanjasta oli sivulla 7 (liite 3) ja lehti ilmestyi 17.10.  
 
Kauhajoen Krouvissa järjestettiin erillinen lehdistötilaisuus kampanjasta 15.10. Paikalle saapui 
Kauhajokilehden, Suupohjan seudun ja Ilkan toimittajat. Tähän tiedotustilaisuuteen pääsi paikalle 
yksi opiskelija. Suupohjan seudun levikkitietoa ei ole saatavissa, mutta lehti jaetaan joka talouteen 
alueella Kauhajoki, Teuva, Isojoki, Karijoki, Kurikka, Jurva, Kaskinen, Honkajoki, Karvia, 
Kristiinan kaupunki, Närpiö, Jalasjärvi sekä Ilmajoen Koskenkorva. Kuvallinen juttu oli 18.10. 
ilmestyneen lehden 3. sivulla (liite 4).  
 
Ilkassa juttuun oli liitetty kuva kampanjajulisteesta sekä tilastotietoja EP:n onnettomuusluvuista. 
Juttu oli sivulla 9. lehdessä 18.10. (liite 5). Ilkan levikkimäärä on 52 651.  
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Kauhajokilehti on maksullinen ja sen levikki Kauhajoella on 7 075 (2010). Kuvallinen juttu 
kampanjasta oli 19.10. ilmestyneessä lehdessä etusivulla. Lisäksi lehden pääkirjoitus 2. sivulla 
käsitteli aihetta (liitteet 6-7). 
 

 
 
Taulukko 1. European Night Without Accident kampanjasta kertovat kirjoitukset lehdissä. 

 

6 Kampanjan toteutus tapahtumayönä 20.10.2012 
 
Kampanja toteutui Etelä-Pohjanmaalla neljässä ravintolassa, joissa työskenteli yhteensä 20 nuorta 
(4-7 nuorta ravintolaa kohden) klo 22.00–04.00 aikana. Nuoret kohtasivat ravintolaan tulevia 
asiakkaita sisääntulon yhteydessä, jossa he kysyivät onko nuorten joukossa kuljettajia ja pyysivät 
heitä mukaan kampanjaan. Kampanjaan sitoutumisen merkiksi nuoret saivat rannekkeen. Ravintolat 
tarjosivat rannekkeellisille kuljettajille alkoholittomia juomia illan aikana. 
 
Ravintoloissa kävi illan aikana yhteensä 2 300 asiakasta. Julisteinformaatio oli ravintolassa kaikkien 
asiakkaiden nähtävissä. Julisteita oli kiinnitetty wc-oviin, portaikkoihin, sisääntulon yhteyteen, 
ulko-oveen ja baaritiskin läheisyyteen. Kampanjanuoria oli kansainvälisen ohjeen mukaan pyydetty 
ottamaan valokuvia illan aikana, jotta niitä voitaisiin käyttää raportoinnin tukena. 
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Kolmessa ravintolassa työskentelevät nuoret kertoivat tavanneensa ja keskustelleensa nuorten 
kanssa lähinnä oman pöytänsä äärellä. Yhdessä ravintolassa nuoret olivat tämän lisäksi aktiivisesti 
kiertäneet pareittain keskustelemassa ravintola-asiakkaiden ja pöytäseurueiden kanssa. He olivat 
jakaneet rannekkeita sisääntulon lisäksi myös pöydissä istuville. Neljässä yhteistyöravintolassa 
jaettiin rannekkeita illan aikana kaikkiaan 125 kuljettajalle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ravintolaillan päätteeksi alkometriin puhalsi yhteensä 82 nuorta, joista naisia oli 46 ja miehiä 36. 
Puhaltaneista kolmen tulos sisälsi promilleja. Yksi mies puhalsi 0,39 ja naiset 0,41 ja 0,7. 
Promilleja puhaltaneet eivät toimineet kuljettajina illan päätteeksi. Nollat puhaltaneille, annettiin 
muistoksi pieni lahja. Lomakepohja, johon luvut kirjattiin illan aikana on liitteenä (Liite 8).  
 
Asiakkailta kerättiin palautetta kolmen kysymyksen lomakkeella (Liite 9). Palautekysely oli 
kaikkien saatavilla kampanjapöydällä eikä vastaamista rajoitettu. Palautekyselyyn vastanneet nuoret 
pitivät kampanjaa tarpeellisena. Vastaajat kuvasivat hyväksi huolenpitoa, mittaamista ja uudenlaista 
tapaa kampanjoida. Kehittämistarpeena nähtiin asian parempi ennakkotiedotus ja mainostaminen.    
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Vapaaehtoistyöntekijöille luvattiin palkkio: 10 €/tunti kampanjayönä, matkakorvaus oman auton 
käytöstä ja luokkatovereiden kuljettamisesta. Nämä kustannettiin EHYT ry:n kampanjaan varatuista 
rahoista. Yhteistyöravintoloista kolme tarjosi nuorille ruoan. Yhden yhteistyöravintolan nuorille 
EHYTt ry kustansi lahjakortit läheiseen ravintolaan. 
 
 

7 Palautepalaverit 
 
Kampanjoinnin toteuttaneiden nuorten kanssa järjestettiin tunnin mittaiset palautepalaverit. 
Seamk:n opiskelijat tavattiin 22.10. ja Etelä-Pohjanmaan opiston 23.10. Nuorilta kerättiin 
palautepalavereiden yhteydessä palautetta kirjallisena samalla lomakkeella, jota käytettiin 
asiakaspalautteissa (Liite 9). Nuoria pyydettiin myös arvioimaan yhteistyötä kampanjaravintolan 
kanssa. Palautepalavereissa nuorille jaettiin todistukset kampanjaan osallistumisesta. 
 
Yhteistyöravintoloiden ravintolapäälliköille koottiin kampanjasta ja palautteista ravintolakohtainen 
yhteenveto ja lähetettiin se sähköpostilla. Samalla kiitettiin yhteistyöstä, kysyttiin heidän 
kokemuksia ja halukkuutta yhteistyöhön myös jatkossa. 

 

8 Kampanjan arviointi ja kehittämistarpeet 
 

Kampanjan markkinointia tulisi kohdentaa internettiin, koska kohderyhmänä ovat nuoret. 
Kampanjanuorilta saadun palautteen mukaan ravintola-asiakkaana olleet nuoret eivät olleet tietoisia 
kampanjasta huolimatta runsaasta ennakkotiedotuksesta alueellisissa ja paikallisissa lehdissä. 
Kampanjaa toteuttavien nuorten ehdotus oli, että kampanjalle olisi luotu oma tapahtumaprofiili 
facebookiin. Yksi ravintolapäällikkö ehdotti tapahtuman jälkeen, että kampanjailtana ravintoloissa 
olisi noin 20 - 25 sekunnin mittainen mainosspotti cd:llä, jota dj voisi soittaa yökerhoissa muutaman 
kerran illan aikana. Musiikilla höystetty mainos olisi tehokasta infoa kaikille ravintolassa oleville 
asiakkaille. 
 
Palautepalaverissa kampanjaa toteuttaneet ensimmäisen vuoden opiskelijanuorten mielestä 
kampanjajuliste ei ollut riittävän informatiivinen ja se jäi huomaamattomaksi illan aikana. He myös 
pahoittelivat kampanjassa jaettujen lahjojen sopivuutta ja alkoholittomien juomavaihtoehtojen 
vähäisyyttä. Nuoret olisivat toivoneet kampanjan toteuttamisen tueksi huumorilla höystettyjä 
julisteita, jotka samalla kertovat ilmaisista alkoholittomista juomista kuskeille. Osa nuorista kertoi, 
että olisi tarvinnut enemmän perehdytystä kampanjan toteutukseen. Aluekoordinaattoreille tuli 
vaikutelma, etteivät syksyllä aloittaneet opiskelijat olleet ymmärtäneet perehdytyksessä esiteltyä 
kampanjan perusajatusta eivätkä he ehkä olleet tutustuneet sähköpostilla lähetettyyn 
perehdyttämismateriaaliin. Ravintolahan ei jatkossakaan houkuttele nuoria kuljettajia 
päihteettömyyteen ilmaisilla mehuilla tai lahjoilla. Kampanjan tarkoitus on viestittää, että pienikin 
alkoholimäärä lisää nuoren kuljettajan riskiä onnettomuuksille liikenteessä ja toimimaan häntä 
vastuullisesti tiedostamalla riskit. Tämän perusteen olisi tullut olla suurin nuoria motivoiva tekijä 
liikenneraittiuteen kannustamisessa. Kampanjanuorten antama palaute ei saa tukea 
asiakaspalautteista, sillä niissä ei moitita julisteita tai alkoholittomia drinkkejä.  
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Pidemmällä opiskeluissaan olevat nuoret pitivät julisteita, materiaalia ja kampanjan toimintatapaa 
hyvinä. He arvioivat omaa toimintaansa ja ikäistensä nuorten kanssa käymien keskusteluiden 
sisältöä. He olivat myös illan aikana aktiivisesti kiertäneet ravintolassa nuorten parissa. 
 
Palautekeskustelut osoittivat, että kampanjan toteuttamiseen valittavien nuorten perehdyttämiseen 
tulee varata riittävästi aikaa. Vapaaehtoistyöntekijöiden valintaa tehdessä tulee varmistaa nuorten 
opintojen vaihe, motivaatio ja valmius tehdä tämän tyyppistä kampanjatyötä. Ei ole riittävä peruste, 
että vapaaehtoistyöstä on mahdollisuus kerätä opintosuoritteita. Tärkeää on, että kampanjaa 
toteuttava nuori pitää liikenteen päihteettömyyttä itse arvokkaana. Kampanjaa toteuttavilla 
opiskelijoilla tulee olla perustiedot päihdehaitoista, jotta he osaavat perustella kampanjan 
ydinviestin. Kampanjan toteutukseen tulisi valita opiskelijoita, joilla on aihetta koskevia opintoja 
taustalla. 
 
Kirjallinen perehdyttämismateriaali olisi ollut hyvä jakaa kampanjaa toteuttaville nuorille jo 
etukäteen ennen perehdytyskoulutusta tutustuttavaksi. 
 
Kampanjointia toteuttaneet ensimmäisen vuosikurssin opiskelijanuoret kaipasivat kampanjan 
viestistä kertovaa esitettä, jota asiakkaat halutessaan olisivat voineet ottaa mukaan. Idea esitteestä 
voisi olla kokeilemisen arvoinen. Lyhyt tiedote päihteistä ja liikenteestä voisi hyvinkin olla 
kampanjanuorten oman kerronnan tukena saatavilla mukaan poimittuna asiasta kiinnostuneille 
kampanjailtana. Materiaalina olisi suositeltavaa hyödyntää jo olemassa olevaa, esim. 
alkoholiohjelmassa tuotettua materiaalia. 
 
Tiedottaminen ravintoloiden omilla sivuilla oli kampanjaa toteuttavien nuorten mukaan vähäistä. 
Jatkossa voisi pohtia tulisiko tiedottamista ravintoloiden taholta tehdä aktiivisemmin.  
 
Ravintola-asiakkailla oli mahdollisuus jättää palautetta kirjallisena. Kaikkiaan lomakkeita palautui 
ravintola-asiakkailta 65 ja lukuun sisältyvät myös ne, joihin oli esimerkiksi piirrelty. Vapaaehtoiset 
nuoret kokivat, että lomake oli ollut useimmille vaikea täyttää eikä se ollut toimiva. Yhteenvetona 
lähes kaikki lomakkeen palauttaneet olivat vastanneet lomakkeen ensimmäiseen kysymykseen 
"Pidätkö tämän tyyppistä kampanjaa tarpeellisena". Vastauksena oli laittaa ruksi kyllä tai ei-
ruutuun. Suurin osa vastaajista piti tämän tyyppistä kampanjaa tarpeellisena. Sen sijaan kahteen 
avoimeen kysymykseen, joissa vastaajalta vaadittiin sanallista kuvaamista tuli vähemmän 
vastauksia. Kysymykseen 2. "Mitä asioita pidät tässä kampanjassa onnistuneina?" Vastaajat, jotka 
olivat eritelleet syitä, kuvasivat hyväksi huolenpitoa, ystävällistä opastusta, kannustusta 
nollatoleranssiin liikenteessä, hyvää fiilistä, kannustusta tulla selvinpäin baariin, mittaamista, 
ilmaisia alkoholittomia juomia ja uudenlaista tapaa kampanjoida. Kysymykseen 3. "Mitä asioita 
tekisit toisin?" vastauksia tuli vähemmän. Osa vastaajista oli ymmärtänyt kysymyksen siten, että 
mitä he itse tekisivät toisin, etteivät ajaisi humalassa. Kampanjaa koskevana kehittämistarpeena 
nähtiin muutamassa vastauksessa asian parempi ennakkotiedotus ja mainostaminen. Yhdessä 
ravintolassa vastaajat olisivat toivoneet kampanjanuorten parempaa näkymistä illan aikana. Joku 
esitti, että ravintoloiden tulisi päästää kuskit ilmaiseksi sisään. Jonkin verran kysymyksiin 2-3 oli 
vastattu myös asioita, jotka eivät koskeneet kysymyksiä. Aluekoordinaattoreiden mielestä 
kyselylomakkeiden vastauksista saatiin silti yleiskuva kampanjasta ja tarpeesta asiakkaiden 
näkökulmasta. 
 
Sopivan kokoinen ryhmä työskentelyyn on ravintolan asiakasmäärästä riippuen 3-7 nuorta. 
Kampanjaravintolaan menevien nuorten valinta on hyvä tehdä riittävän ajoissa, että nuorilla on 
mahdollisuus käydä tutustumassa olosuhteisiin ja henkilökuntaan etukäteen paikan päällä. 
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Kampanjan suunnittelu ja järjestelyt vaativat aikaa ja resursseja, mikä voi olla yksi syy, ettei 
kampanjatapahtumaa EHYT ry:n aluetoimijoiden toimesta toteutettu tänä vuonna muualla 
Suomessa. Oman haasteensa kampanjan järjestämiselle tekee se, että opiskelijoiden syyslomaviikko 
ajoittuu kampanjayötä edeltävälle viikolla. Siksi huolellinen suunnittelu ja asioista sopiminen tulee 
tehdä kampanjaa toteuttavien opiskelijoiden kanssa hyvissä ajoin. Kampanjaan mukaan saatujen 
vapaaehtoisten nuorten innostus on ollut suuri eikä kampanjan ajoittuminen loma-aikaan ole ollut 
este heidän osallistumiselle. 
 
Kampanjanuorille maksettiin korvaus kampanjan toteuttamisesta. Nuoret eivät pitäneet tätä omissa 
palautteissaan tärkeänä asiana. Järjestäjien näkökulmasta palkan maksamisesta aiheutuu 
kampanjalle lisäkustannuksia ja myös paperityötä, mm. verokorttien lähettämistä yms. Jatkossa 
voisi olla perusteltua luopua korvauksesta ja perustaa rekrytointi puhtaasti vapaaehtoisuuteen.  
 
Kampanjaan osallistuminen on arvokas oppimiskokemus nuorelle. Kampanjan toimintaidea on 
vakuuttava ja poikkeaa käytetyimmistä päihdekasvatuksen tavoista. Mielenkiintoista olisi 
tutkimuksin kyetä osoittamaan menetelmän vaikuttavuutta. Ravintolat ja kampanjan kohderyhmänä 
olevat nuoret pitävät toimintatapaa hyvänä ja olisi toivottavaa, että kampanjasta tulisi pysyvästi 
toistuvaa toimintaa Etelä-Pohjanmaalle. 
 
 

9 Jatkosuunnitelmat 
 
Kampanjan järjestäminen sopisi rakenteeltaan ja luonteeltaan tarjottavaksi projektiopintoina 
Seinäjoen ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille. Projektin toteutuksen voisi 
organisoida opiskelijapari tai -parit, jotka vastaisivat käytännön järjestelyistä, tiedottamisesta ja 
kampanjaa toteuttavien nuorten rekrytoimisesta ja perehdyttämisestä. Ehkäisevän päihdetyön 
järjestön EHYT ry:n aluekoordinaattori toimisi heidän kanssaan yhteistyössä, mutta vastuu 
tapahtuman järjestelyistä ja raportoinnista olisi opiskelijoilla. 
 
Kampanjan toteutus on kuvattu liitteenä olevaan toimintamalliin (liite 10). Siinä on aikataulutettuna 
toimenpiteet kampanjaa koskevista järjestelyistä ja onnistumisen edellytyksistä sekä linkkejä, joista 
aiheeseen löytyy taustatietoa.  


