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• Valistus ja elämäntapojen muutos 1979 

• Teesejä valistuksesta 1981 

• Valistuksen paikka 1990 

• Jäikö virittävän valistuksen aate vaikuttamaan 1999 



  

 

• Valistus normilähteenä 

• Valistus elämäntapojen muuttajana 

”Parhaimmillaan – olettaen, että valistus on sisällöltään 
mielekästä ja sitä levitetään tehokkaasti – valistuksen 
mahdollisuudet ovat korkeintaan yhtä suuret kuin yksityisen 
ihmisen mahdollisuudet muuttaa elämäntapaansa. Valistus 
ei suoranaisesti luo uutta kulttuuria tai uusia normipaineita, 
se ei tarjoa uusia reaalisia elämänvaihtoehtoja eikä se 
muuta yksilön sisäisten voimien dynamiikkaa. Sikäli kuin 
valistuksen tehtäväksi nähdään vaikuttaa suoranaisesti 
yksityisten ihmisten elämäntapoihin, se voi ainoastaan 
tarjota aineksia heidän omaa harkintaansa varten.” 

• Valistus politiikan välineenä 



Alkoholivalistusprojekti 

Holmila M: Alkoholipoliittisen ajattelun 
pulmakohtia. Vaikuttajien mielipiteitä 
alkoholipolitiikasta. 

Piispa M. Raittiuskasvatuksesta 
alkoholivalistukseen. Suomen sanomalehdistön 
alkoholikirjoittelun linjat vuosina 1951-1978. 

Virtanen M: Valistuksen virittävyys. Kohtuus on 
olemassa –kampanja Alkon politiikan osana 



• Tartunta 

• Tulkinta 

• Kytkentä 



JAP 1983 

• Vaikuttamisyritykset voidaan suunnata niihin välittäviin tekijöihin 
(mielipidejohtajat, tiedotusvälineet, yrittäjät) joiden toiminta luo 
puitteita ihmisten ratkaisuille ja käyttäytymiselle. 

• Valistus voi pyrkiä luomaan yleisessä mielipiteessä ja poliittisessa 
keskustelussa tukea lainsäädännölle ja hallinnollisille toimille, jotka 
tähtäävät valistuksen tavoitteiden toteuttamiseen. 

• Valistus voi pyrkiä virittämään keskustelua elämäntavoista ja arvoista, 
toimia kulttuurisen muutoksen tavoitteellisena osatekijänä. 

 



”Valistuksen pitäisi yhtäältä osata tehdä ihmisille 
selväksi, että vallitsevista elintavoista aiheutuvia 
yhteiskunnallisia ongelmia voidaan korjata vain 
yhteiskunnallisen toiminnan kautta. Toisaalta 
valistuksen pitäisi pystyä laajentamaan yksilöiden 
näkemystä heidän omien elintapojensa seurauksista, 
jotka kohdistuvat heihin itseensä, lähiympäristöön ja 
koko yhteiskuntaan.” 



”At the same time it must be admitted – in view of the final 
goal of prevention efforts – that these strategies are an 
indirect means of intervention. 

Their aim is to influence the climate of opinion on alcohol 
issues, rather than to bring about changes in individuals’ 
attitudes towards alcohol and their drinking behaviour. 

Considering that the results of direct educational efforts 
have on the whole been unconvincing, a shifting of goals 
seems appropriate. 

There is little reason to expect any major short-term changes 
in drinking habits and attitudes to alcohol as a result of 
educational efforts. 

Still, it makes sense to strive for a situation where the 
decisions taken are based on a greater awareness of their 
probable consequences.” 



JAP 1990: 

 

”Valistuksen paikka ei ole 
joukkoviestinnässä vaan ihmisten 
keskinäisessä vuorovaikutuksessa, 
apuna elämisen parempaan 
hallintaan.” 



Jäikö virittävän valistuksen aate vaikuttamaan? 

Hakkarainen P. Tupakka- nautinnosta ongelmaksi. 2000. 
Hippi K. Päihteet ja valistus. 2001. 
Rantala K, Salasuo M & Soikkeli M. Näytelmät ja päihdeputket – elämysten käytöstä 
ja väärinkäytöstä huumekasvatuksessa. 2006. 
jne  



JAP 1981 

”Valistuksessa sekoittuvat […] edistykselliset, ihmisten elämisen ja toimimisen 

järkevöitymiseen tähtäävät pyrkimykset sellaisiin tavoitteisiin, jotka palvelevat 

vallitsevien yhteiskunnallisten suhteiden ja intressien säilymistä. Valistuksen 

kokonaisuus on ristiriitainen ja horjuva, ja erisuuntaisten pyrkimysten erottaminen 

käytännössä vaatii konkreettista analyysia. Tällainen analyysi yksin ei voi 

kuitenkaan tarjota kertakaikkista arviota valistuksen luonteesta. Sen 

suuntautumisesta ja sisällöstä on myös taisteltava.” 


