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Tervetuloa festareille tekemään Suomen Punaisen Ristin päihdetyötä! 

Jotta kaikki sujuisi mahdollisimman mukavasti, lue huolellisesti nämä ohjeet ennen tapahtu-

maa. Ongelmatilanteiden varalta festarikoordinaattorit ovat tavoitettavissa koko päivystyksen 

ajan numerosta 044 293 8051. Myös jos joudut sairastumisen tai muun yllättävän syyn vuoksi 

perumaan osallistumisesi alle neljän (4) päivän varoajalla, se tulee tehdä festaripäivystysnu-

meroon soittamalla tai laittamalla tekstiviesti.  

Mitä teen festareilla? 

Tarkoituksenamme on ehkäistä päihteiden käyttöä, herättää aiheesta keskustelua, vähentää 

päihteiden kokeilemista, vähentää päihteiden käyttöön liittyviä haittoja, jakaa ihmisille tietoa 

päihteistä ja hoitoon ohjata tarvittaessa. VarPu-malli ja VarPu-kurssin ainestoa on hyvä ker-

rata ennen festareille lähtöä. 

Kohderyhmäämme kuuluvat kaikki päihteidenkäyttäjät – niin nuoret kuin aikuisetkin. 

Käytännössä pyrimme keskusteluun festarikävijöiden kanssa ja jaamme heille Särkyvää-set-

tiä. Pyrkimyksenä ei ole vain jakaa settejä satunnaisesti, vaan päästä aitoon vuorovaiku-

tukseen ihmisten kanssa. Setti on suunnattu erityisesti nuorille aikuisille, mutta toki aiheet 

voivat koskettaa hyvin eri-ikäisiä ihmisiä elämäntilanteesta riippuen. Festarikansa on iloista 

ja vastaanottavaista väkeä ja juttelee kyllä mielellään. Aloite kannattaa kuitenkin tehdä itse! 

Tärkeintä on muistaa, että asenteemme ei ole tuomitseva eikä moralisoiva. SPR:n päihdetyön 

vapaaehtoisina pyrimme keskustelun avulla saamaan ihmiset pohtimaan päihteiden käytön 

negatiivisia seurauksia omassa elämässään. Viestitämme, että päihteitä ei kannata kokeilla 

ajattelemattomuuttaan, käyttäjille on apua saatavissa ja jokainen ihminen on aivan liian 

arvokas tuhottavaksi päihteillä. 

Voit työskennellä omien aikataulujesi mukaisesti joko muutaman tunnin tai vaikka kaksi päi-

vää – muista kuitenkin levätä ja huolehtia omasta jaksamisesta. Voit myös halutessasi käydä 

esim. katsomassa lempibändiäsi työvuorosi yhteydessä (tämä siis ennen tai jälkeen vuorosi, 

tai mahdollisesti vuorosi ohessa – ei kuitenkaan eri päivänä). Silloin kuitenkin ilman liiviä, 

päihteettä ja ainakin vähemmän aikaa, kun mitä olet tehnyt päihdetyötä.  

Festarityötä tekevillä on voimassa tapaturma- ja vastuuvakuutus, ei muita vakuutuksia. 

Materiaaleista 

Särkyvää-setti on muovitasku, jonka sisällä on haitariesite, kaksi laastaria, kondomi ja haa-

vapyyhe. Setin antaminen on hyvä keskustelun aloitus. Pelkkää Särkyvää-haitariesitettä voit 

jättää myös ensiapupisteelle asiakkaille annettavaksi, jos heillä ei niitä jo ole. 

Poikkeuksellisen hyvän keskustelun jälkeen voidaan antaa muovitaskun lisäksi päihdetyön 

pefletti. Peflettejä on huomattavasti vähemmän, ja niitä annetaan vain keskusteluun paneu-

tuville tai erittäin hyvällä asenteella liikkeellä oleville (esim. selvinpäin).  

Saat myös festarikyselyitä, joita voit käyttää kontaktin saamiseen ja tiedon keräämiseen. 

Kysy, voisiko juhlija vastata muutamaan kysymykseen nimettömänä. Lähetä täytetyt kyselyt 

festarikoordinaattoreille esim. liivin kanssa. 

Pukeutuminen ja asiallinen käytös 

Festarityötä tehdessään päihdetyön vapaaehtoisilla on punaiset liivit, joissa on päihdetyön 

merkki selässä ja rintataskussa.  
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Muista, että päihdetyötä tehdessäsi edustat Punaista Ristiä, joten vapaaehtoisen on käyttäy-

dyttävä ja pukeuduttava asiallisesti. Toiminta-alueella ei saa tupakoida, käyttää päihteitä tai 

esiintyä päihtyneenä, krapulaisena tai päihteelle haisevana. Myös työvuorojen ulkopuolella 

päihteiden käyttö on tapahtumassa kiellettyä. 

Vapaaehtoisten vaatetuksen tulee olla asiallinen. Suositeltavia ovat esim. polveen asti ulot-

tuvat yksiväriset housut, hihallinen paita, joka näkyy myös päivystysliivin alta (ei mielellään 

toppia tai paljastavia paitoja). Vaatteissa ei saa olla provosoivia tekstejä tai SPR:n periaatteita 

loukkaavia tekstejä tai tunnuksia, ei esim. päihdemainontaa tai armeijan maastokuviota. Hy-

vät, tarpeeksi paksupohjaiset kengät suojaavat esim. lasinsiruilta. 

Tavaroiden tilaus ja palautus 

Materiaalit ja päihdetyön liivit saat festarityön koordinaattoreiden kautta. Muista mainita 

minkä kokoisen liivin haluat, sekä milloin ja minne haluat toimituksen (lähin Matkahuollon 

piste). Käytön jälkeen palauta liivi ja selkälappu mahdollisimman pian, jollet ole menossa 

enää muille festareille. 

Lähetä liivit ja ylijääneet materiaalit Postitse Numerolla-pakettina (mainitse tämä Postissa 

erikseen) osoitteeseen: 

SPR/Kati Laitila 

Posti Sokos 

Hämeenkatu 21 

33200 Tampere 

Puhelin: 044 293 8051 

Puhelinnumero pitää lisätä pakettiin, jotta saamme siitä saapumisilmoituksen tekstiviestinä. 

Postituksen kulut voit laittaa M2-lomakkeen kulut-kohtaan. Palauttamatta jääneestä liivistä 

laskutetaan 70€. 

Miten pääsen festareille?  

Yleensä vapaaehtoiset pääsevät festarialueelle SPR:n liivit päällä tai nimellään. Festareissa 

on kuitenkin eroja, ja saat tarkemman tiedon festarikoordinaattoreilta ennen festaria lähetet-

tävässä info-viestissä.  

Korvaukset: Matkakulut ja ruokailu 

Matkat festaripaikalle järjestetään pääsääntöisesti itse. Matkakulut korvataan halvimman kul-

kuneuvon mukaan. Voit myös matkustaa omalla autolla, mutta tällöin matkakulut maksetaan 

Matkahuollon taulukon mukaan. Merkitse silloin matkalaskuun vain kilometrit. Erikseen sovit-

taessa 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. Liitä 

matkalaskuun matkatositteet. Ohjeet matkakorvausten tekemiseen saat päivystyksen jälkeen 

päihdetyön festarikoordinaattoreilta. Joissain tapahtumissa järjestäjä saattaa tarjota osallis-

tujille ruuan, mutta verotuksellisista syistä ateriakorvausta ei voida enää maksaa. Lähetä 

matkalasku hyväksyttäväksi Kati Laitilalle. Muista laittaa seliteosaan Päihdetyön festarityö. 

Yöpyminen festareilla 

SPR ei automaattisesti korvaa eikä järjestä yösijaa festarityöntekijöille. Jos olet yösijan tar-

peessa, voimme kuitenkin yhdessä miettiä vaihtoehtoja, esim. pääsisitkö ensiapuryhmän ryh-

mämajoitukseen. Mahdollisista yöpymiskuluista sovitaan erikseen. 
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Kenen kanssa työskentelen? 

Festarityötä tehdään aina vähintään pareittain turvallisuuden takaamiseksi. Tämä ei ole toi-

vomus tai suositus, vaan sääntö. Työparin on oltava näkö- ja kuuloetäisyydellä. Vapaavalin-

taisesti voitte lähestyä ryhmiä pareittain tai jakaantua vierekkäisiin ryhmiin. Koordinaattorit 

ilmoittavat sinulle työparisi. Pyritään siihen, että uusi vapaaehtoinen saa parikseen aina jon-

kun kokeneemman. 

Yhteistyö ensiapuryhmän kanssa  

Käy tapahtuman alussa esittäytymässä ensiapuryhmälle. Ota ylös EA-ryhmän puhelinnumero 

ja anna heille omasi, jotta voitte tarvittaessa olla yhteydessä. Jos radiopuhelimia on saata-

villa, voit myös pyytää itsellesi sellaisen käyttöösi. 

Päihdetyön materiaaleja voi yleensä jättää säilytykseen EA-teltalle. Ensiapupiste ei toimi päih-

detyöntekijöiden taukotilana tai kokoontumispaikkana. Työrauhan ja potilaiden yksityisyyden 

turvaamiseksi kysy aina lupa ennen kuin menet sisään EA-pisteelle. Ilmoita ensiapuryhmälle, 

kun poistut tapahtumasta. 

Festareilla toimivat muut SPR:läiset ja yhteistyökumppanit 

Festareilla voi olla myös SPR:n pluspisteläisiä, kesäkumien jakajia ja YAD:n infopiste (Youth 

Against Drugs ry). Käy tervehtimässä heitäkin. Jos tapahtumassa ei ole Punaisen Ristin EA-

pistettä, voit kysyä YAD:n pisteestä, saisitko säilyttää tavaroitasi siellä.  

Purku ja palaute 

Jokaisen päivystyksen jälkeen päihdetyön päivystysvastaava pitää purkukeskustelun. Kes-

kustelussa käsitellään fiilikset, haastavat tilanteet, erityiset havainnot ja tilanteet, jotka jäivät 

vaivaamaan. Tarkoituksena on käsitellä tapahtuneet tilanteet, koota havaintoja ja raportoida 

niistä tarvittaessa päihdetyön festarityöhön.  

Jokaiseen tapahtumaan nimetään vastaava päivystäjä. Vastaavan tehtävänä on mm. toimia 

yhteyshenkilönä tiedotusvälineille ja järjestää purkukeskustelu muiden vapaaehtoisten 

kanssa. Vastaava ilmoittaa myös pikaisesti päihdetyön suunnittelijalle tai festarikoordinaat-

toreille, jos havaitaan debriefingin (traumaattisen kokemuksen akuutti jälkipuinti) tarvetta. 

Tapahtuman jälkeen päivystysvastaava laittaa festarikoordinaattoreille sähköpostilla lyhyesti 

fiilikset ja miten päivystys meni. Tästä on lisää info-viestissä, joka on lähetetty festaripäivys-

täjille ennen festaria.  

Jokainen päihdetyön vapaaehtoinen saa myös palautekyselyn sähköpostitse tapahtuman jäl-

keen. Palautteen saaminen on meille erittäin tärkeää, jotta voimme edelleen kehittää festa-

rityötä.  

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

rikansan omana itsenäsi ja teet festarityötä omalla, sinulle sopivalla tavallasi.  

Kysyttävää? Ota yhteyttä festarikoordinaattoreihin festarit@redcross.fi / 044 293 8051 

 

AURINKOISTA KESÄÄ JA MUKAVIA FESTARIHETKIÄ! 
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