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Kuva 1. ENWA-kampanjan toteutumisen onnistumisen edellytyksiä 

Nuorten rattijuopumuksia ehkäisevä 
European Night Without Accident (ENWA) - kampanja 

ravintoloissa lokakuun 3. lauantai 

Toimintaidea  
Nuoret pyrkivät vaikuttamaan keskustellen nuoriin kuljettajiin ravintolassa tapahtumayönä ja rohkaisevat heitä olemaan 
raittiina liikenteessä. Tilastot ja tutkittu tieto osoittavat, että jo pienikin alkoholimäärä lisää kokemattoman nuoren 
kuljettajan riskiä onnettomuuksiin. Tavoitteena on lisätä kuljettajina olevien nuorten tietoja päihtyneenä ajamiseen 
liittyvistä riskeistä ja motivoida heitä kieltäytymään päihteistä toimiessaan kuljettajina.  
 
Kuljettajat saavat halutessaan rannekkeen, jolloin he voivat ravintolasta poistuessa käydä puhaltamassa alkometriin. 
Nollat puhaltunut kuljettaja palkitaan pienellä lahjalla.   
 
Tapahtuma on saanut alkunsa Belgiasta 1995 Responsible Young Drivers -järjestön aloittamana ja levinnyt siten, että 
vuonna 2012 mukana oli jo 27 maata. Euroopan komissio on tukenut kampanjaa vuodesta 2003. 
 
Sisältö  
Tapahtuman toteutus on projektiluonteinen sisältäen projekti- ja tiedottamissuunnitelman, budjetoinnin, käytännön 
järjestelyt ja raportoinnin. Projektivastaavina toimivien opiskelijoiden käytännön järjestelyihin kuuluvat mm. sopimukset  
yhteistyöravintoloiden kanssa, kampanjamateriaalin hankinta, vapaaehtoistyötä tekevien nuorten rekrytointi ja perehdytys 
sekä tapahtumasta tiedottaminen (lehdistö, sosiaalinen media). 
  
Taustaorganisaatio/Yhteyshenkilö 
Tapahtumaa koordinoi Suomessa Ehkäisevän päihdetyön järjestö EHYT ry. 
Yhteyshenkilö Pohjanmaan alueella: aluekoordinaattori Liisa Viitanen (etunimi.sukunimi@ehyt.fi) 

  

Kampanjan toteutus ja aikataulu 
- Voidaan sisällyttää SEAMK/Sote opintoihin (esim. opinnäytetyö, TKI-harjoittelu, projektiopinnot, vapaasti 

valittavat vapaaehtoistyön opinnot)  
- Suunnittelutyö käynnistyy toukokuussa ja toteutuksen raportoinnin EHYT ry:lle tulee olla valmis marraskuussa 

Onnistumisen edellytyksiä (Kuva 1.) 
Aiemmissa ENWA-kampanjoissa on todettu, että onnistumista edesauttavat hyvä suunnittelu, perehdytys ja 
tiedottaminen. Kampanjan toteutuksessa mukana olevien nuorten tulee arvostaa itse liikenteen päihteettömyyttä. Jotta he 
osaavat perustella päihteiden vaikutusta liikennekäyttäytymiseen, tulee heillä olla taustalla tietoa aiheesta. Kampanjan 
toteuttamiseen tarvitaan innostusta, positiivisuutta ja rohkeus keskustella. Kuskeina toimivien nuorten lähestyminen tulee 
tapahtua vertaisena. Onnistumista turvaa myös luottamuksellinen ja hyvä yhteistyö ravintolan kanssa illan aikana. 
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1. Aikataulu ENWA-kampanjan toteutuksen tueksi 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toukokuussa  
 
1. Yhteydenotto EHYT ry:n aluekoordinaattoriin kiinnostuksesta lähteä toteuttamaan kampanjaa  

- Aluekoordinaattori välittää tiedon ja järjestäjien yhteystiedot EHYT ry:n toimistoon, minkä kautta alueen 
tapahtumalle mahdollistuu määräraha 

- Aluekoordinaattorin kanssa käydään läpi kampanjan organisoimiseen liittyvä toteutusperiaate 
2. Projektisuunnitelman ja alustavan budjettiarvion laatiminen  

- Tavoite, sisältö, resurssit, aikataulu ja budjetti projektia varten 
- Työnjako  
- Tiedotussuunnitelma - Mikä on tiedottamisen tarkoitus? Ketä halutaan tavoitella tiedottamisella ja miten? 

3. Aihetta käsittelevään materiaaliin ja tilastotietoon tutustuminen 
 
 
Elokuussa  
 
4. Yhteistyöravintoloiden/yökerhojen lähestyminen ja valinta 

- Aiempi yhteistyö ravintoloiden kanssa on hyödyksi. Pyydetään rohkeasti mukaan myös uusia nuorten suosimia 
paikkoja maakunnasta. Ravintoloiden ikäraja tulee ensisijaisesti olla K18. 

- Seuraavat ravintolat ovat vuonna 2012 ravintolapäälliköiden osalta ilmoittaneet, että he osallistuvat mielellään 
ENWA-kampanjaan Etelä-Pohjanmaalla myös tulevaisuudessa: 

o Karma, Seinäjoki 
o Viihdekeskus Ilona, Seinäjoki 
o Krouvi, Kauhajoki 
o Liesu, Alavus 
 

Toukokuussa:  
1. Yhteydenotto EHYT ry:n 

aluekoordinaattoriin kiinnostuksesta 
lähteä toteuttamaan kampanjaa  

2. Projekti- ja tiedotussuunnitelman ja 
alustavan budjettiarvion laatiminen  

3. Aihetta käsittelevään materiaaliin ja 
tilastotietoon tutustuminen 

Elokuussa: 
4. Yhteistyöravintoloiden/yökerhojen 
lähestyminen ja valinta  
5. Opiskelijainfot ja vapaaehtoisten 
rekrytointi oppilaitoksissa 
6. Projektin toteutus- ja 
tiedotussuunnitelman ja budjetin 
tarkentaminen  
7. Materiaalihankintojen aloittaminen  
 

Syyskuussa: 
8. Alkometrien lainaamisesta sopiminen 
9. Kirjalliset yhteistyösopimukset 
ravintoloiden kanssa 
10. Muita materiaalihankintoja jatketaan 
 

Lokakuussa:  
11. Vapaaehtoistyöntekijöiden  
(nuorten) koulutus ja perehdytys 
12. Tiedottaminen medialle 
13. Tapahtumaa edeltävänä 
perjantaina kootaan materiaali ja 
välineet ravintoloiden 
vastuuopiskelijoille 
14. Lokakuun 3. lauantaina 
tapahtuma  
15. Palautepalaveri nuorten kanssa 
16. Palautteen kerääminen 
yhteistyöravintoloilta ja 
palaute/kiitokset  
 

Marraskuussa:  
17. Raportointi EHYT 
ry:lle 
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- Esitellään ravintoloille kampanjan idea. Keskustellaan tapahtuman toteutukseen liittyen:  
o Ravintolan yhteyshenkilö kampanjailtana, esim. vuorovastaava 
o Ravintolapäällikkö huolehtii, että koko ravintolahenkilöstö tietää kampanjasta  
o Sovitaan, miten ravintola tiedottaa illasta asiakkailleen etukäteen ja illan aikana 
(Ravintoloille voisi tehdä esim. opiskelijatyönä cd:ltä soitettavan mainosspotin kampanjasta, jota dj voisi 
soittaa muutaman kerran) 
o Neuvotellaan, tukeeko ravintola jotenkin kampanjaa. Aiempina vuosina ravintola on voinut esim. 

tarjota alkoholittomat juomat kyseisenä iltana kuljettajilla tai tarjota ruoan kampanjaa ravintolassa 
toteutettaville nuorille vapaaehtoisille 

o Tehdään kirjalliset sopimukset ja yhteiset pelisäännöt. Kampanjanuoret ovat ravintolassa töissä. 
Sovitaan, mitä ravintola heiltä edellyttää. 

 
 
5. Opiskelijainfot ja vapaaehtoisten rekrytointi  

- Kampanjaa toteuttamaan tarvitaan vapaaehtoisia opiskelijoita Yhteistyöoppilaitoksia ja opettajia ovat olleet 
tähän asti Etelä-Pohjanmaan Opistolta nuorisotyöaineiden lehtori Esa Kakkuri ja Seinäjoen Sosiaali- ja 
terveysalan ammattikorkeakoulusta lehtori Riitta Ranta. Muidenkin oppilaitosten opiskelijoita voi kysyä 
mukaan. 

- Kampanjaan rekrytoitavilla nuorilla tulisi olla perustiedot päihdehaitoista. Oleellista on, että he arvostavat itse 
päihteetöntä liikennettä, eivät pelkää lähestyä tuntemattomia vertaisiaan ja pystyvät motivoimaan muita nuoria 
pysymään päihteettömänä liikenteessä. 

- Vapaaehtoiset nuoret jaetaan yhteistyöravintoloihin hyvissä ajoin, 3-7 nuorta ravintolaa kohden riippuen 
ravintolan asiakasmäärästä. Näin nuorilla on tarvittaessa mahdollisuus käydä tutustumassa kampanjapaikkaan 
etukäteen. 

- Pyydetään nuorilta yhteystiedot (sähköposti ja puhelinnumero) 
 

 
6. Materiaalihankintojen aloittaminen 

- EHYT ry:n kautta saa käyttöön kyseisen vuoden kampanjalle materiaalin ja tukiaineiston (julistelogon, 
lomakepohjat puhallutuksiin jne.) 

- Muun kampanjaan kuuluvan materiaalin mahdollinen tarjouskilpailutus, tilaaminen ja valmistelu esimerkiksi 
o T-paidat kampanjaa toteuttaville 
o Rannekkeet kuljettajille 
o Julisteiden ja muun tiedottamismateriaalin painatus 
o Pikkulahjojen kerääminen ja paketointi (nollat puhaltaville) 
o Palautekyselyn tekeminen kampanjailtaan asiakkaille 
o Kampanjaa toteuttavat ovat ehdottaneet, että ravintola-asiakkailla olisi teemaan liittyen mahdollisuus 

ottaa kampanjapöydästä mukaan esite-lehtinen tai www-linkkejä. Tätä varten voidaan hyödyntää 
valmista liikenneraittiusmateriaalia esim. ehkäisevän päihdetyön järjestöiltä tai koota oma materiaali  

 
 

7. Projektin toteutus- ja tiedotussuunnitelman ja budjetin tarkentaminen 
 
 

Syyskuussa 
 
8. Tiedustellaan ja varataan tapahtumaan alkometrit ja puhallutuspillit 

- Aiemmin alkometrit kertakäyttöisine puhallutuspilleineen saatu lainaksi mm. seuraavilta tahoilta: 
o Seinäjoen A-klinikka (2 alkometria), päihdehuollon vastuuhenkilö Sari Koukkari 
o Seinäjoen terveyskeskus (1 alkometri), osastonhoitaja Liisa Mikkola 
o Kauhajoen nuorisotoimi (1 alkometri) 

- Kampanjailtana tarvitaan 1 alkometri/ravintolaa kohden lainaksi 
- Nouto ja palautus sovitaan jo tässä vaiheessa 
- Alkometrit ovat arvokkaita. Sovitaan, kuka vastaa jos ne vaurioituvat tai katoavat 

 
9. Kirjalliset yhteistyösopimukset ravintoloiden kanssa syyskuussa 

- Sovitaan tapaamiset ravintoloihin ravintolapäälliköiden kanssa 
- Tarvittavat sopimuspaperit saa EHYT ry:n aluekoordinaattorilta 
- Sopimuspaperit palautetaan EHYT ry:n aluekoordinaattorille (mikäli hän ei ole mukana itse tapaamisissa) 

 
10. Tarvittaessa elokuussa aloitettuja materiaalihankintoja jatketaan 
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Lokakuussa 
 
11. Kampanjaan osallistuvien vapaaehtoisten nuorten perehdyttäminen 

- Perehdytyskoulutus, jonka tueksi on tehty kansainvälinen perehdytys materiaali  
o koulutuksia järjestetään tarvittaessa useampia eri oppilaitosten opiskelijaryhmille tai perehdytetään 

vapaaehtoisnuoret ravintolakohtaisesti jaetuissa pienemmissä työryhmissä 
- Sovitaan ravintolakohtaisesti sovituista käytännöistä, ennakkovalmisteluista ja kampanjan erityispiirteistä 
- Sovitaan kuhunkin ravintolaan vastuuopiskelija,  

o ottaa vastaan kampanjailtaa edeltävänä perjantaipäivänä materiaalit, opettelee alkometrien käytön, 
o vastaa kampanjaravintolassa työskentelevien muiden vapaaehtoisnuorten perehdytyksestä materiaalin 

käyttöön kampanjailtana 
- Ennakoiden käydään läpi mm. seuraavia asioita:  

o Miten toimitaan vapaaehtoistyöntekijän estyessä  
o Mahdollisissa uhkaavissa tai epämiellyttävissä tilanteissa kampanjaravintolassa ovat suojana 

ravintolan järjestysmiehet 
o Puhallutetaan vain rannekkeelliset kuljettajat heidän poistuessaan ravintolasta 

- Sovitaan ajankohta kampanjan jälkeisellä palautepalaverille mieluiten seuraavan viikon alkuun 
 
 

12. Tiedottaminen ennen tapahtumaa 
esim. 
- Sosiaalinen media, facebook (tapahtumaprofiili kuukausi aiemmin, juliste opiskelijoiden ilmoitustauluille tms.) 
- Medialle lähetetään ennakkotiedote (esim. viikkoa ennen) 
- Lehdistötilaisuus (esim. tapahtumaviikolla tai aiemmin) 
- Ravintolan oma tiedottaminen etukäteen ja illan aikana  

 
 
13. Tapahtumaa edeltävänä perjantaina kootaan materiaali ja alkometrit sekä jaetaan ravintoloiden vastuuopiskelijoille 

(alkometrit saadaan käyttöön vasta tuolloin) 
- Vastuutettu joka ravintolasta 1-2 nuorta, jotka vastaanottavat materiaalin, huolehtivat alkometrista ja sen 

palautuksesta heti kampanjaviikonlopun jälkeisenä maanantaiaamuna 
 
 
14. Lokakuun 3. lauantai European Night Without accident-kampanja  

- Ennakkovalmistelut ennen ravintolan avaamista paikan päällä  
- Kampanjanuoret vastaanottavat nuoret asiakkaat sisääntulon yhteydessä ja kysyvät onko joukossa kuljettajia. 

Kuljettaja saa halutessaan rannekkeen, josta hänet tunnistetaan ravintolasta poistuessa. Rannekkeellisilla 
kuljettajilla on mahdollisuus tulla lähtiessään puhaltamaan alkometriin.   

- Kampanjanuoret liikkuvat ja keskustelevat ravintolassa illan aikana nuorten asiakkaiden kanssa (yksi pitää aina 
huolen alkometrista),  

- Nuorelta nuorelle tapahtuva valistus on ENWA:n vahvuus 
 Sanoma ei ole ahdasmielinen, isällinen tai äidillinen 
 Tavoite on lisätä nuorten turvallista kotimatkaa 
 Saadaan vakuuttuneeksi ikätoverit siitä, että he ovat vastuussa käytöksestään ratin takana ja että 

kyseessä ei ole vain oma vaan myös kavereiden henki, ovatko he valmiita riskeeraamaan sen 
- Kampanjanuoret pitävät illan aikana tarkkaa kirjanpitoa jaetuista rannekkeista, puhallutettujen määristä 

tyttöjä/poikia ja puhallutustuloksista kampanjamateriaaliin kuuluvalle lomakepohjalle 
- Kampanjaa toteuttavat ottavat valokuvia illan aikana ja niitä käytetään raportoinnissa 
- Ravintola-asiakkaiden on mahdollisuus antaa kirjallista palautetta kampanjasta lomakkeelle 

 
 
15. Palautepalaveri kampanjanuorten kanssa mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen 

- Järjestetään seuraavan viikon alussa kampanjan jälkeen 
- Kerätään kampanjaan osallistuvilta nuorilta kirjallinen palaute kampanjan onnistumisesta ja 

kehittämisehdotuksista 
- Keskustellaan kokemuksista 
- Vapaaehtoisnuoret luovuttavat kaiken materiaalin (lomakkeet, jakamattomat lahjat ja rannekkeet, asiakkaiden 

kirjalliset palautteet, ottamansa valokuvat jne.) kampanjan organisoimisesta vastaaville 
 
 

16. Palautteiden kerääminen yhteistyöravintoloilta  
- Kootaan yhteen kampanjanuorten ja mahdollinen asiakkailta kerätty palaute ja välitetään tiedoksi 

yhteistyöravintoloille 
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Marraskuussa 
 
17. Raportointi 

- Raportoidaan EHYT ry:lle ravintoloiden asiakasmäärät, jaettujen rannekkeiden ja puhallutettujen määrät sekä 
puhallutustulokset sukupuolen mukaan.  

- Kootaan yhteen palautteet 
- Kirjoitetaan EHYT ry:stä saatujen ohjeiden mukainen yhteen kokoava raportti, joka varaudutaan tarvittaessa 

tekemään englannin kielellä kansainväliselle taustaorganisaatiolle 
 

 
 
 
2. Taustatiedoksi 
 
 
ENWA:n kansainväliset sivut     
http://www.europeannightwithoutaccident.eu/ 
 
Ehkäisevän päihdetyön järjestö EHYT ry    
http://www.ehyt.fi/ 
 
Ehkäise tapaturmat hanke, EPSHP, Hyvät käytännöt,   
http://www.epshp.fi/ehkaisetapaturmat 
 
Selvä Peli, EHYT ry  
http://www.selvapeli.fi/ 
 
Liikenneraittiuskampanja  
http://www.liikenneraittius.fi/index.html 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö, Päihdehaittojen ja riippuvuuksien ehkäisy  
http://www.stm.fi/hyvinvointi/paihdehaitat 
 
Särmänä Liikenteessä, Liikenneturva  
http://www.liikenneturva.fi/multimagazine/web/sarmana_liikenteessa/index.php 
 
Liikenteessä on aina nolla promillea, Alko, 
http://www.alko.fi/fi/0F2C20F99A2FF3DFC22573B70036E524?opendocument&src=5,1 
 
Tieliikenneonnettomuudet, Tilastokeskus  
http://www.stat.fi/til/ton/index.html,  
http://pxweb2.stat.fi/database/StatFin/lii/ton/ton_fi.asp 
 
Tilastokatsaukset, Liikenneturva  
http://www.liikenneturva.fi/www/fi/tilastot/ 
 
Nuorten tapaturmat, THL  
http://www.thl.fi/fi_FI/web/pistetapaturmille-fi/lapset/nuoret 
 
Kansallinen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelma 
http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/ohjelmat/kansallinen_lasten_ja_nuorten_tapaturmien_ehkaisyn_ohjelma 
 
Tapaturmakatsaukset, Etelä-Pohjanmaa  
http://www.thl.fi/fi_FI/web/pistetapaturmille-fi/tilastot/aluetilastot 
 
Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma vuoteen 2014, Liikenne- ja viestintäministeriö 
 http://www.lvm.fi/web/fi/julkaisu/-/view/1189778 
 
Terveys 2015 kansanterveysohjelma 
http://www.stm.fi/vireilla/kehittamisohjelmat_ja_hankkeet/terveys2015 


