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Ohje hiv/seksuaaliterveystyön  

vapaaehtoisille 2017  
 

 
 
 
Tervetuloa festareille tekemään Suomen Punaisen Ristin 
hiv/seksuaaliterveystyötä!  
 
Lue ohje huolellisesti läpi jo ennen tapahtumaa, jotta asiat sujuisivat mahdollisimman 

mukavasti ja joustavasti.  
 

Mitä teen festareilla? 
  
Hiv/seksuaaliterveys -festarityön tarkoituksena on keskustella ihmisten kanssa seksuaali-

terveydestä ja motivoida heitä turvaseksiin. Annamme tietoa yleisimmistä seksitaudeista 
ja ohjaamme tarvittaessa olemaan yhteydessä terveydenhuoltoon. Festaripäivystäjänä 

toimimisen edellytyksenä on hyväksytysti suoritettu hiv/seksuaaliterveystyön peruskurssi 
ja 18 vuoden ikä. 
 

Käytännön vapaaehtoistyössä pyrimme keskustelemaan festareilla kävijöiden kanssa, 
jaamme heille Seitsemän syytä suojautua -esitettä ja Kesäkumeja. Materiaali on 

suunnattu erityisesti nuorille aikuisille, mutta aiheet koskettavat myös eri-ikäisiä ihmisiä 
elämäntilanteesta riippuen. Festarikansa on iloista ja vastaanottavaista väkeä, joka 
juttelee mielellään. Aloite sinun on kuitenkin hyvä tehdä itse! Pyrkimyksenä ei ole vain 

jakaa materiaalia satunnaisesti, vaan päästä aitoon vuorovaikutukseen.  
 

Asenteemme ei ole tuomitseva eikä moralisoiva. SPR:n hiv/seksuaaliterveyden vapaaeh-
toisina pyrimme keskustellen saamaan ihmiset pohtimaan omaa seksuaalista käyttäyty-
mistään ja siihen mahdollisesti sisältyviä riskejä. Viestitämme, että hyvä seksi ei harmi-

ta. 
 

Hiv/seksuaaliterveystyön vapaaehtoisena voit työskennellä omien aikataulujesi mukai-
sesti, joko muutaman tunnin tai vaikka kaksi päivää. Muista kuitenkin lepo ja oma 
jaksaminen. Festarityössä voit myös halutessasi käydä esimerkiksi katsomassa lempi-

bändiäsi, mutta kuitenkin ilman liiviä, päihteettä ja ainakin vähemmän aikaa, kun 
mitä olet tehnyt vapaaehtoistyötä. 

 
Materiaaleista  
 

Kondomin tarjoaminen on hyvä keskustelun aloitus. Muistathan kuitenkin, että emme 
toimi ”kondomiautomaattina”. On hyvä varmistaa, että asiakas tietää miten kondomia 

käytetään. Voit myös mainita siitä, kuinka hienoa on, että asiakas huolehtii turvallisuu-
destaan. Periaatteena on, että kumeja annetaan 1 kpl /asiakas. Seitsemän syytä 
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suojautua -esitteestä löytyy tietoa yleisimmistä seksitaudeista. Esite on hyvä antaa 

ainakin niille, joiden kanssa keskustelua aiheesta syntyy. Särkyvää -esite on yhteinen 
päihdetyön kanssa, joten sitä voi ja kannattaa jakaa tapahtumissa, missä päihdetyö ei 

ole edustettuna. 
 
Kesäkumi-kampanja 

 
Kesäkumi-kampanja toteutetaan yhteistyössä YleX:n, Väestöliiton, Syöpäjärjestöjen sekä 

Sotilaskotiliiton kanssa. Kampanjan tapahtumissa (YleXPop, Ruisrock, Weekend sekä 
Blockfest) mukana on Seksikiska, jossa meidän vapaaehtoiset teettävät myös 
kondomiajokorttia ja muiden järjestöjen asiantuntijat ovat mukana ohjaamassa nuoria ja 

aikuisia mieltä askarruttavissa kysymyksissä. Seksikiska on ollut viime vuonna hyvin 
suosittu, joten tekemistä ja mielenkiintoisia kysymyksiä riittää. 

 
 Miten hiv/seksuaaliterveystyön vapaaehtoiset tunnistaa? 
 

Festarityötä tehdessään hiv/seksuaaliterveystyön vapaaehtoisilla on punaiset liivit, 
joissa on hiv/seksuaaliterveystyön lappu selässä. Materiaalit ja liivit saa festarityön 

koordinaattorin kautta. Muistathan mainita, milloin ja minne haluat ne toimitettavan 
(lähin Matkahuollon piste) ja mikä on liivi kokosi. Tilaa materiaali ajoissa. 

Festaripäivystyksen jälkeen liivi ja selkälappu tulee palauttaa, jollet ole menossa enää 
lähiaikoina muille festareille. Lähetä liivit ja ylijääneet materiaalit matkahuollon tai postin 
kautta osoitteeseen: SPR, festarityö, Keskustori 5 B 10, 33100 TAMPERE. Voit laittaa 

näistä tulleet kulut M2-lomakkeen kautta ”kulu”-kohtaan. Palauttamattomasta liivistä 
perimme maksun 70 €. 

 
Muista, että hiv/seksuaaliterveystyötä tehdessäsi edustat Punaista Ristiä, joten vapaaeh-
toisena sinun on käyttäydyttävä ja pukeuduttava asiallisesti. Vapaaehtoisen vaatetuksen 

tulee olla hyvän maun mukaista pukeutumista; ei esimerkiksi minihame ja / tai napapai-
ta. Suositeltava vaatetus on esimerkiksi vähintään polveen asti ulottuvat yksiväriset 

housut, hihallinen paita, joka näkyy myös päivystysliivin alta (ei mielellään toppia). 
Vaatteissa ei saa olla provosoivia tekstejä, SPR:n periaatteita loukkaavia tekstejä, 
tunnuksia (esimerkiksi päihdemainontaa) tai armeijan maastokuviota. Festariolosuhteet 

vaativat hyvät, paksupohjaiset kengät mm. lasinsirujen varalta. 
 

Toiminta-alueella ei saa tupakoida, käyttää päihteitä tai esiintyä päihtyneenä, 
krapulaisena tai päihteelle haisevana. Myös työvuorojen ulkopuolella päihtei-
den käyttö on tapahtumassa kiellettyjä.  

 
Miten pääsen festareille?  

 
Yleisenä käytäntönä on ollut, että SPR:n vapaaehtoiset pääsevät festarialueelle nimel-
lään tai esiintymällä SPR:n liivit päällä. Tämä voi kuitenkin vaihdella festareittain, joten 

tietoa asiasta saa festarityön koordinaattoreilta. 
 

Matkakulut ja ruokailu  
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Matkat festaripaikalle järjestät pääsääntöisesti itse. Matkakulut korvataan halvimman 

kulkuneuvon mukaan. Liitä matkalaskuun matkatositteet. Voit myös matkustaa omalla 
autolla, mutta tällöin matkakulut maksetaan Matkahuollon taulukon mukaan. Merkitse 

silloin matkalaskuun vain kilometrit. Etukäteen ja vain erikseen sovitusti oman auton 
käytöstä voi saada 0,30€/ km, kun autossa on yli kaksi vapaaehtoista tai merkittävä 
määrä materiaalia. Erillissopimukset on myös merkittävä M2-laskun lisätietoja kohtaan. 

Matkakulut korvataan jälkikäteen ja ne tehdään erillisen M2-ohjelman kautta. Ohjeet 
matkakorvausten tekemiseen saat päivystyksen jälkeen päihdetyön festarityön koor-

dinaattorilta. 
 
Jos toimit vapaaehtoisena vähintään kuusi tuntia (josta matkanosuutta max 1h), olet 

oikeutettu ruokaan tai ateriakorvaukseen. Ensisijaisesti kysymme, voiko järjestäjä tarjota 
vapaaehtoisille ruoat ja ilmoitamme siitä sinulle. Jos järjestävä taho ei tarjoa ruokaa, 

merkitse matkalaskuun ateriakorvaus (10€). Lähetä matkalasku hyväksyttäväksi 
keskustoimistoon Merja Hindille. Muista laittaa seliteosaan hiv/seksuaaliterveystyö.  
 

Yöpyminen festareilla  
 

SPR ei automaattisesti korvaa tai järjestä yösijaa festarityöntekijöille. Jos kuitenkin olet 
yösijan tarpeessa, voit tiedustella meiltä asiaa hyvissä ajoin, jolloin voimme yhdessä 

miettiä erilaisia yöpymisvaihtoehtoja (esim. ryhmämajoitus). Mahdollisista yöpymisku-
luista sovitaan erikseen. 
 

Kenen kanssa toimin?  
 

Festarityötä tehdään aina vähintään pareittain turvallisuuden takaamiseksi. Tämä ei ole 
toivomus tai suositus, vaan sääntö. Työparin on oltava näkö- ja kuuloetäisyydellä. 
Vapaavalintaisesti voitte lähestyä ryhmiä pareittain tai jakaantua vierekkäisiin ryhmiin. 

Koordinaattorit ilmoittavat sinulle työparisi. Työparisi voi olla myös toisesta toiminta-
ryhmästä tai voit olla ensiapupäivystäjien mukana (sovitaan etukäteen). 

 
Festarityön vapaaehtoiset on vakuutettu tapaturma- ja vastuuvakuutuksella.  
 

Yhteistyö SPR:n ensiapuryhmän kanssa  
 

Saapuessasi festarialueelle käy esittäytymässä SPR:n ensiapuryhmälle, jolloin olette 
tietoisia toisistanne. Ota ylös myös ensiapuryhmäläisten puhelinnumero ja anna heille 
omasi, jotta voitte tarvittaessa olla yhteydessä. Jos radiopuhelimia on saatavilla, voit 

tarvittaessa kysyä myös sellaista käyttöösi. Varmista kuitenkin, että osaat käyttää sitä. 
 

Materiaaleja voi yleensä jättää säilytykseen EA-teltalle, mikäli paikalla on SPR:n 
ensiapupäivystys. Ensiapupiste ei kuitenkaan toimi hiv/seksuaaliterveystyön 
vapaaehtoisten taukotilana tai kokoontumispaikkana. Työrauhan ja autettavien 

yksityisyyden turvaamiseksi, kysy aina lupa ennen kuin menet sisään ensiavun telttaan. 
 

Jos teiltä pyydetään ensiavullista apua, niin kutsu ensiapuryhmä paikalle. 
Hätäensiapuohjeet on hyvä jokaisen kerrata. 
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Festareilla toimivat muut SPR:n ohjelmat ja yhteistyökumppanit 

 
Festareilla voi toimia myös SPR:n päihdetyön vapaaehtoisia (kiertävät ja selviämisase-

ma), henkisen tuen vapaaehtoisia ja Kesäkumi-yhteistyöjärjestöjä jne. On kohteliasta 
käydä esittäytymässä heidän luonaan, sillä yhteistyössä on voimaa! Osassa tapahtumista 
on tänä vuonna mukana myös Seksikiska, jossa löytyy myös Kesäkumi-

kumppanuusjärjestöjen asiantuntijoita kertomassa seksuaaliterveyteen liittyvistä 
asioista. 

 
Purku ja palaute  
 

Jokaisen päivystyksen jälkeen vapaaehtoisten olisi hyvä järjestää yhteinen hetki, jossa 
päivystyksen fiiliksistä keskustellaan. Keskustelussa on hyvä pohtia jäikö jokin vaivaa-

maan, oliko haastavia tilanteita, tehtiinkö erityisiä havaintoja...? Tarkoituksena on 
käsitellä tapahtuneet tilanteet, koota havaintoja ja raportoida niistä tarvittaessa hiv/ 
seksuaaliterveystyön festarikoordinaattorille. 

Jos festareilla tapahtuu jokin mieltä askarruttava tapahtuma, on tärkeää, että olet 
yhteydessä festarikoordinaattoriin. Tarvittaessa on mahdollisuus järjestää myös 

syvällisempi purkukeskustelu. Ensiapuryhmissä on myös henkisen tuen osaajia, joilta voi 
kysyä keskusteluapua välittömästi tilanteen jälkeen. On tärkeää, että mieltä painava asia 

käydään yhdessä läpi. 
 
Lähetämme sinulle palautekyselyn syksyllä, johon toivomme sinun vastaavan. 

 
Muista, että ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa tapaa tehdä festarityötä. Sinä kohtaat 

festarikansan omana itsenäsi ja teet festarityötä omalla, sinulle sopivalla tavallasi. 
 
Festarikoordinaattorin yhteystiedot: 

Puhelinnumero: 044 293 8051, pyri soittamaan toimistoaikana, ellei asia ole kiireinen 
s-posti: festarit@punainenristi.fi 
 

 

AURINKOISTA KESÄÄ JA MUKAVIA FESTARIHETKIÄ! 

mailto:festarit@punainenristi.fi

