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Alkoholin ja Iääkkeiden väärinkäytöllä on
huomattavia kansantaloudellisia, kansan-
terveydellisiä ja sosiaalisia haittavaiku-
tuksia. Tarjonnalla (mm. saannin help-
pous, mainonta, hinta) on oma osuutensa
alkoholin ja lääkkeiden väärinkäyttöön.
Kuitenkin näiden aineiden käyttöä voi-
daan pitää sellaisena, jonka säätelyssä
yksilön asenteilla on merkitystä. Tällöin
voidaan olettaa, että tehostetuilla toi-
menpiteillä saadaan aikaan positiivisia
muutoksia asenteissa ja käyttäytymises-
sä.

Muun muassa alkoholikomitean mietin-
nössä on korostettu, että tiedotus-, kasva-
tus- ja järjestötoiminnalla on merkitystä
vaikutettaessa alkoholipoliittisiin asen-
teisiin ja yleiseen mielipideilmastoon.
Niinpä alkoholihaittojen ehkäisyyn ja
alkoholin kulutuksen vähentämiseen pyr-
kivän tiedotus-, kasvatus- ia iäriestötoi-
minnan voimavaroja tulisikin alkoholiko-
mitean mielestä lisätä (Komiteanmietintö
1978:33, 165).

Tähän asti paikalliset raittiusteemat
ovat yleensä olleet lyhytkestoisia. Kan-
santerveyslain velvoitteiden mukaisesti
terveyskasvatus kuuluu nykyisin kunnan
terveystoimen tehtäviin. Näissä puitteis-
sa on mahdollisuus tehostaa terveyskas-
vatusta pyrittäessä vaikuttamaan myös
väestön alkoholin ja lääkkeiden käyttöön.

T e em au u o d en suunnitt elun u aihe et

Lääkintöhallituksen ohjeiden (DNo
97211525/72) mukaisesti Jyväskylän kau-
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punginhallitus päätti (19. 5. 1975/1260 §)
terveyslautakunnan aikaisempien esitys-
ten pohjalta perustaa terveyskasvatuk-
sen neuvottelukunnan. Neuvottelukun-
nan ensimmäisiä tehtäviä oli kaupungin
terveyskasvatuksen organisaation suun-
nittelu. Neuvottelukunnan alaiset työ-
ryhmät ovat tehneet kartoituksen toimi-
alueensa terveyskasvatuksen nykytilas-
ta, toteutetuista ohjelmista, toteuttajista,
ohjelmiin käytetystä ajasta ja ohjelmien
kustannuksista. Myös terveyskasvatus-
ohjelman laadinta käynnistettiin ja toteu-
tettiin (Valve f977).

Lisäksi neuvottelukunnassa päätettiin
järjestää keskeisiin ongelma-alueisiin
liittyviä teemoja. Vuosina 1977 ja 1978

toteutettiin lääkintöhallituksen ja tupak-
kalain velvoitteiden mukaisesti tupakoin-
nin vähentämiseen tähtääviä toimia.

Toimikaudeksi 1977-78 asetettu neu-
vottelukunta hyväksyi marraskuussa
19?7 vuoden 1979 teemaksi alkoholin ja
tääkkeiden väärinkäytön vähentämisen.
Teemavuoden toimintoja valmistelemaan
asetettiin seitsemän henkilön työryhmä,
jonka laatiman luonnoksen neuvottelu-
kunta hyväksyi pienin muutoksin helmi-
kuussa 1978. Kaupunginhallitus hyväksyi
teemavuoden suunnitelman huhtikuussa
1978.

Teemavuoden valmistelu lähti siis
käyntiin jo syksyllä L977. Nuoriso-, rait-
tius- ja urheilujärjestöjen edustajille jär-
jestettiin ensimmäinen koulutustilaisuus
syys-lokakuussa 1978. Varsinainen toi-
minta suunniteltiin toteutettavaksi vuo-



den 1979 aikana. Terveyskasvatuksen
neuvottelukunta päätti kuitenkin huhti-
kuussa 1979 jatkaa samaa teemaa myös
vuonna 1980. Sitä koskeva suunnitelma
lähetettiin kaupunginhallituksen hyväk-
syttäväksi.

Te emauuo den t au oitteet

Alkoholin ja lääkeaineiden väärinkäytön
vähentämiseen tähtäävän teemavuoden
yleistavoitteiksi neuvottelukunta määrit-
teli seuraavat:

1. Alkoholin käytön määrällinen vä-
hentäminen Jyväskylässä.

2. Lääkkeiden väärinkäytön määrälli-
nen vähentäminen Jyväskylässä.

3. Alkoholiin ja lääkkeiden käyttöön
liittyvien tietojen jakaminen sekä asen-
teiden ja toimintojen muokkaaminen em.
päämääriin tähtääviä elämäntapamuu-
toksia suosiviksi.

Jotta näihin tavoitteisiin tähtääviä toi-
mintoja voitaisiin järjestää, tulisi eri
hallinnonaloilla toteuttaa mm. seuraavia
erityistoimenpiteitä :

1. Nuorten vapaa-ajanviettopaikkojen
lisääminen kaupungin alueella.

2. Eri järjestöjen toiminnan tukeminen
teemavuoden sisältöj en toteuttamisessa.

3. Jengi- ja nuorisotyön organisointi
järjestöihin kuulumattomien nuorten
keskuudessa.

4. Koko perheen ja erityisesti nuorten
harrastusmahdollisuuksista tiedottami-
nen koteihin.

5. Tehtävien koordinointi alkoholin
väärinkäytön kontrolloinnin tehostami-
seksi yhteistyössä ao. viranomaisten
kanssa.

6. Alkoholin saannin rajoittaminen
lainsäädännön sallimissa puitteissa.

T.Alkoholin kulutuksen vähentämi-
seen tähtäävän alkoholipoliittisen kes-
kustelun virittäminen.

Teemavuoden kokemusten pohjalta tu-
lisi laatia kaupungille konkreettinen alko-
holipoliittinen ohjelma. Jatkettaessa tee-
maa vuonna 1980 korostetaan lisäksi
hyviä ihmissuhteita.

Kohd,eryhmät j a toteutus

Pyrkimyksenä on tavoittaa Jyväskylän
väestö mahdollisimman laaja-alaisesti.
Erityisiä kohderyhmiä ovat mm. koululai-
set ja opiskelijat, järjestöihin kuuluvat ja
kuulumattomat nuoret, lasten ja koulu-
Iaisten vanhemmat, eri työpaikkojen
työntekijät, kaupungin työntekijät ja
Iuottamusmiehet, erilaisten järjestöjen
jäsenet sekä eläkeIäiset.

Teemavuosi julkistettiin kaupungin
johdon uudenvuodenpuheessa, jossa
myös julistettiin tammikuu 1979 kaupun-
ginhallituksen hyväksymäksi alkoholitto-
maksi kuukaudeksi Jyväskylässä. Tam-
mikuun aikana ei kaupungin järjestämis:
sä tilaisuuksissa tarjottu lainkaan alkoho-
lia.

Laadittua suunnitelmaa on toteutettu
mm. eri hallintokuntien (terveys-, sosiaa-
li-, nuoriso-, raittius-, urheilu- ja ulkoilu-
sekä kulttuuritoimet), koulujen, järjestö-
jen ja tiedotusvälineiden yhteisin voimin.
Kuukausittain kokoontuvassa työryh-
mässä on terveystoimesta kaksi jäsentä,
raittius-, nuoriso-, sosiaali- ja koulutoi-
mesta yksi edustaja kustakin sekä yli-
opiston kansanterveyden laitoksen edus-
taja. Teemavuoden sihteeri toimii ryh-
män sihteerinä. Hänet palkattiin osa-ai-
kaiseksi valtion virastotyöntekijäin mää-
rärahoilla. Teemavuoden sihteeri koordi-
noi ja toteuttaa osaltaan teemavuoden
toimintoja.

Teemavuoden tapahtumia voidaan sel-
ventää muutamilla esimerkeillä. Tammi-
kuussa 1979 vietettiin alkoholitonta kuu-
kautta ja käytettiin "Pullolla päin män-
tyä" -julistetta pylväsmainonnassa. Tam-
mi-maaliskuussa pidettiin julistekilpai-
Iun piirustusnäyttelyitä ja jaettiin kilpai-
Iujen palkinnot. Teemavuoden kirjalli-
suutta oli näytteillä kirjastoissa. Erilaisia
tiedotustilaisuuksia pidettiin, mm. "Sel-
vänä olet symppis" -kampanjasta. Työ-
paikkojen terveydenhoitohenkilöstölle ja
luottamusmiehille järjestettiin koulutus-
päivät. Useilla kouluilla pyöritettiin rait-
tiusdiskoa ja nuorisokerhoissa järjestet-
tiin teemavuoden aiheeseen liittyvä kir-
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joituskilpailu. Lääkkeiden säilyttämisestä
ja hävittämisestä käytiin jakamassa tie-
toa mm. eläkeläisille ja martoille sekä
järjestettiin vanhentuneiden lääkkeiden
keräyskampanja.

Teemaa on siis pyritty toteuttamaan
mahdollisimman monipuolisesti. Toimin-
toihin on terveystoimen budjetissa vuo-
delle 1979 varattu 48 000 mk. Lisäksi
sihteerin palkka saadaan valtion virasto-
työntekijöille osoitetuista varoista.
Syys- lokakuussa 1979 pidettiin työnan-
tajien ja työntekijöiden edustajille koulu-

.tustilaisuus työväenopistossa. Kurssille
osallistui luottamusmiehiä, työsuojelu-
valtuutettuja, työterveydenhoitajia ja
henkilöstöpäälliköitä, kaikkiaan noin 40.

Aruiointi

Vastaavaa vuoden mittaista alkoholin ja
lääkkeiden väärinkäytön vähentämiseen
tähtäävää tiedotuskampanjaa ei tiettä-
västi ole järjestetty aikaisemmin maas-
samme. Esim. Pohjois-Karjala-projektis-
sa todettujen terveyskäyttäytymismuu-
tosten perusteella voidaan olettaa, että
Jyväskylässä toteutettava vuoden mittai-
nen kampanja on riittävän laaja muutos-
ten aikaansaamiseksi. Niinpä Jyväskylän
yliopiston kansanterveyden laitos ja kau-
pungin terveyskasvatuksen neuvottelu-
kunta ovat sopineet teemavuoden ku-
vauksen ja arvioinnin suorittamisesta.
Aikaisempien suunnittelu- ja toteutustoi-
mintojen yksityiskohtainen kuvaus ja
arviointi voidaan katsoa välttämättömäk-
si vastaavien uusien terveyskasvatusoh-
jelmien kehittämisessä.

Teemavuoden toimintoihin liittyen ar-
vioidaan koululaisten ja aikuisväestön
alkoholin ja lääkkeiden käyttöön liittyviä
tapoja, tietoja ja mielipiteitä sekä niissä
vuoden aikana mahdollisesti tapahtuvia
muutoksia. Ensimmäinen kartoitus Jy-
väskylässä ja vertailupaikkakunnalla
suoritettiin joulukuussa 1978-tammi-
kuussa 1979. Tuloksia raportoidaan toi-
saalla tässä lehdessä (ks. s. 280).

Luonnollisesti lähtötilanteen kartoitus
olisi pitänyt suorittaa ennen teemavuo-
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den tavoitteiden määrittelyä. Kuitenkin
ensimmäisen mittauksen tulosten voi-
daan ajatella kuvaavan tähänastisen rait-
tiuskasvatuksen ja muiden alkoholipoliit-
tisten toimintojen vaikutuksia. Toisaalta
tuloksia voidaan käyttää hyväksi arvioi-
taessa vuodelle 1979 asetettuja tavoitteita
sekä tarkistettaessa vuonna 1980 jatket-
tavan teeman suunnittelua. Seuraava
kysely on tarkoitus suorittaa vuoden 1979
päättyessä. Arviointitutkimuksen asetel-
maa voidaan pitää eräänlaisena koease-
telmana.

Alu st au ia kokemuksr.a te emau uo den
toteutuksesta

Teemojen ja kampanjoiden suunnittelu
on aloitettava hyvissä ajoin, koska mm.
hallintokuntien ja järjestöjen toiminta-
suunnitelmat ja talousarviot, ioihin kam-
panja tai teema kunnassa kytkeytyy,
laaditaan jo edellisenä vuonna, usein
alkuvuodesta. Jotta esim. terweyskeskuk-
sen henkilökunnalle olisi voitu järjestää
teemavuoteen tähtäävää koulutusta vuo-
den 1978 aikana, koulutuksen olisi pitänyt
sisältyä terveyskeskuksen vuoden 1978

toimintasuunnitelmaan. Näiltä osin pää-
tös teemavuoden toteuttamisesta olisi
pitänyt olla tiedossa lähes kaksi vuotta
aikaisemmin eli vuonna 1977, jolloin
seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
laadittiin.

Terveyskasvatuksen neuvottelukun-
nan ja sen nimeämän työryhmän iäseniltä
ei luonnollisesti voida odottaa teemavuo-
den toimintojen täysipainoista toteutta-
mista. Tässä suhteessa sihteerin saami-
nen koordinoijaksi ja toteuttajaksi osa-ai-
kaisenakin on osoittautunut välttämättö-
mäksi.

Teemavuoden vaikutuksia asenteisiin
ja käyttäytymiseen voidaan selvittää
luonnollisesti vasta kampanjan päätyttyä.
Eri keinojen toimivuutta on kuitenkin
tarpeen arvioida jo teemavuoden aikana.
Yleisvaikutelmana or, että useimmat
keinot menettävät jatkuvassa käytössä
tehokkuuttaan. Teemavuoden tavoittei-
den saavuttamiseksi on pyrittävä moni-



puolistamaan keinovalikoimaa. Mikään
toimintamuoto ei yksinään näytä olevan
riittävä. On pyrittävä jatkuvasti etsimään
uusia ja jopa yllättäviä tapoja asioiden
esittämiseksi. Myönteisimmän vastaan-
oton näyttävät saavan sellaiset toiminnat
ja tapahtumat, joihin ihmiset itse voivat
jollakin tavoin osallistua. Esimerkkeinä
tämäntapaisista keinoista ovat peruskou-
luissa ja lukioissa järjestetty julistekilpai-
lu ja kaikille jyväskyläläisille avoin kirjoi-
tuskilpailu. Julistekilpailun parhaiden
töiden näyttely ja kilpailun tuloksena
tehty juliste "Pullolla päin mäntyä" kiin-
nostivat jyväskyläläisiä.

Työpaikkojen henkilöstöIle ja nuori-
so-ohjaajille järjestettyjen koulutustilai-
suuksien on toivottu vaikuttavan osanot-
tajien mielipiteisiin ja asenteisiin ja sitä
kautta heijastuvan kaupungin väestöön.
Kurssien suosio, osanottajien aktiivinen
osallistuminen työskentelyyn ja aloitteel-
lisuus osoittavat osaltaan koulutustoimin-
nan jatkuvaa tarvetta. Erityisen tärkeänä
on pidetty koulutuksen laajentamista
koskemaan päättäjiä, jotta teemavuoden
toiminnat eivät jäisi irrallisiksi muista
yhteisön toiminnoista.

Lehtikirjoittelu on havaittu tärkeäksi
välineeksi mielenkiinnon herättäjänä ja
asian pitämiseksi vireillä. Paikallislehdis-
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tön suhtautuminen on ollut myönteistä.
Lehdet ovat julkaisseet tarjotut artikkelit
mielellään. Myös teemavuoden tapahtu-
mat ovat kiinnostaneet lehdistöä. Valta-
kunnalliset lehdet ovat myös julkaisseet
joitakin teemavuotta käsitteleviä artik-
keleita.
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