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Suomen Punaisen Ristin päihdetyö kesällä 2020 

Tänä vuonna emme kannusta vapaaehtoisia jalkautuvaan työhön ja kasvokkaisiin kohtaami-

siin vallitsevan koronatilanteen vuoksi. Tarvetta varmasti kuitenkin on ja jos katsotte tar-

peelliseksi kiertävän partioinnin päihdetyön merkeissä tänä kesänä omalla toimintapaikka-

kunnallanne, oman osastonne tai toimintaryhmänne toimesta, pyydämme, että luette huo-

lellisesti tämän ohjeen ennen toimintaan ryhtymistä. 

Kaikessa Punaisen Ristin toiminnassa korona-aikana noudatetaan järjestön valtakunnallisia 

yhteisiä linjauksia. Tutustu tarkkaan Punaisen Ristin valtakunnallisiin vapaaehtoisten turval-

lisuus- ja toimintaohjeisiin koronavirustilanteessa sekä turvallisuus- ja hygieniaohjeeseen. 

https://rednet.punainenristi.fi/node/59469 

Ohjeita päivitetään, joten luethan viimeisimmät ohjeet aina ennen toimintaan ryhtymistä.  

 

Mitä teen jalkautuvassa työssä?  

Kiertävä työ on Punaisen Ristin osaston toimintaa ja sen järjestämisestä sekä toteuttamisesta 

vastaa osasto, esim. päihdetyön toimintaryhmä. Päihdetyön tarkoituksena on ehkäistä päih-

teiden käyttöä, herättää aiheesta keskustelua, vähentää päihteiden kokeilemista, vähentää 

päihteiden käyttöön liittyviä haittoja, jakaa ihmisille tietoa päihteistä ja ohjata tukipalveluihin 

tarvittaessa. VarPu-malli ja VarPu-kurssin aineistoa on hyvä kerrata ennen jalkautuvaan työ-

hön lähtöä. 

Käytännössä pyrimme keskusteluun ihmisten kanssa ja annamme heille Särkyvää-settiä. 

Pyrkimyksenä ei ole jakaa settejä satunnaisesti, vaan päästä aitoon vuorovaikutukseen 

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

koskettaa hyvin eri-ikäisiä ihmisiä elämäntilanteesta riippuen. Kohderyhmäämme kuuluvat 

kaikki päihteitä käyttävät ihmiset ja heidän läheisensä, – niin nuoret kuin aikuisetkin. 

SPR:n päihdetyön vapaaehtoisina pyrimme keskustelun avulla saamaan ihmiset pohtimaan 

päihteiden käytön seurauksia elämässään. Viestitämme, että päihteitä ei kannata kokeilla 

ajattelemattomuuttaan, päihteitä käyttäville on apua saatavissa, haittoja voidaan vähentää 

ja jokainen ihminen on arvokas, käytti päihteitä tai ei.  

Kaikkea ei vapaaehtoisena tarvitse tietää, vaan pääasia on, että keskusteluissa esitetään 

faktatietoa asiallisesti ja tuomitsematta. Vaikeissa kysymyksissä voit aina ohjata kysyjän ter-

veydenhuollon tai muiden asiantuntijapalveluiden pariin. 

Jalkautuvassa työssä toimimisen edellytyksenä on hyväksytysti suoritettu Punaisen Ristin 

Varhaisen Puuttumisen kurssi ja 18 vuoden ikä. Jalkautuvaa työtä ei tule missään tilanteessa 

tehdä yksin, vaan pareittain tai ryhmässä. Päihdetyön vapaaehtoisena voit toimia omien ai-

kataulujesi mukaisesti. Muista myös lepo ja oma jaksaminen. 

Mistä päihdetyön vapaaehtoiset tunnistaa?  

Jalkautuvaa työtä tehdessään päihdetyön vapaaehtoisilla on punaiset liivit, joissa on päihde-

työn selkämerkki selässä. Materiaalit ja liivit saa tarvittaessa festarityön sähköpostiosoitteen 

kautta, mutta ensisijaisesti toivomme teidän hyödyntävän osastojen tai piirien tarvikkeita.  

Muista, että päihdetyötä tehdessäsi edustat Punaista Ristiä, joten vapaaehtoisena sinun on 

käyttäydyttävä ja pukeuduttava asiallisesti. Vapaaehtoisen vaatetuksen tulee olla hyvän 

https://rednet.punainenristi.fi/node/59469
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maun mukaista pukeutumista; ei esimerkiksi minihame ja / tai napapaita. Suositeltava vaa-

tetus 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.  

Toiminnassa ei saa tupakoida, käyttää päihteitä tai esiintyä päihtyneenä, krapulaisena tai 

päihteelle haisevana. 

Materiaalit  

Korona-aikaan jalkautuvassa työssä tulee huomioida terveys- ja turvallisuusseikat ja pereh-

tyä huolellisesti ajantasaisiin turvallisuus- ja hygieniaohjeisiin (ks. linkki yllä).  

Huolehtikaa, että jalkautuvaan työhön on varattuna:  

• SPR:n liivi ja selkämerkki  

• kirurgisia maskeja mahdollisia lähikontakteja varten  

• suojahanskat  

• käsien desinfiointiaine tai vastaava  

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

vapyyhe. Setin antaminen on hyvä keskustelun aloitus. Poikkeuksellisen hyvän keskustelun 

jälkeen voidaan antaa muovitaskun lisäksi päihdetyön pefletti. Peflettejä on huomattavasti 

vähemmän, ja niitä annetaan vain keskusteluun paneutuville tai erittäin hyvällä asenteella 

liikkeellä oleville (esim. selvinpäin).  

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

Kyselyn voi täyttää puhelimella QR-koodin kautta tai paperisena. Lähetä täytetyt kyselyt fes-

tarikoordinaattoreille tai syötä ne itse QR-koodin kautta järjestelmään.  

Edellisten vuosien kondomit tulisi poistaa Särkyvää-seteistä, vaikka niiden voimassaolo ei 

olisi päättynyt. Niiden pakkausmerkinnöissä on ongelmia. Tilalle tulee pyytää uusia Kesäku-

meja tai jättää kondomi paketista pois. Jos nyt tilaat Särkyvää-settejä, on niissä uudet kumit. 

Uudet kondomit tunnistat ulkopakkaukseen lisätyistä pakkausmerkinnöistä: CE-merkintä, 

tieto valmistajasta suomeksi ja ruotsiksi, kondomivalmistajan logo, tarrasinetti  

Materiaalin tilaus ja palautus 

Pyydämme teitä käyttämään ensisijaisesti ja mahdollisuuksien mukaan osaston tai piirin ma-

teriaaleja, hygieniatarvikkeita ja liivejä. Mikäli näitä ei ole saatavilla, ilmoittakaa tarpeesta 

festarityön sähköpostiosoitteeseen: festarit@redcross.fi  Samasta osoitteesta voitte tilata 

Särkyvää-settejä, peflettejä ja festarikyselyitä. 

Mikäli tarvitset lainaksi liivin Punaisen Ristin festarityöltä, muista mainita minkä kokoisen 

liivin haluat, sekä milloin ja minne haluat toimituksen (lähin Matkahuollon piste). Mikäli tar-

vitset kertakäyttöhanskoja, ilmoita myös niiden koko. Käytön jälkeen palauta liivi ja merkki 

mahdollisimman pian, ellet tiedä tarvitsevasi sitä pian seuraavassa tilaisuudessa. 

Lähetä liivit ja ylijääneet materiaalit postitse osoitteeseen:  

SPR/Festarityö  

Kirkkokatu 5 B 10  

33180 Tampere  

Puhelin: 044 293 8051  

mailto:festarit@redcross.fi
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Palauttamatta jääneestä liivistä laskutetaan 70€.  

Kenen kanssa toimin?  

Jalkautuvaa työtä tehdään aina vähintään pareittain turvallisuuden takaamiseksi. Tämä ei ole 

toivomus tai suositus, vaan sääntö. Työparin on oltava näkö- ja kuuloetäisyydellä. Vapaa-

valintaisesti voitte lähestyä ryhmiä pareittain tai jakaantua vierekkäisiin ryhmiin turvavälit 

huomioiden.  

SPR:n vapaaehtoiset on vakuutettu perustason tapaturma- ja vastuuvakuutuksella. Muista 

vakuutuksista vapaaehtoinen vastaa itse.  

Kulut  

Jalkautuva työ on osaston omaa toimintaa ja näin ollen kulut kuuluvat osastolle. Jos vapaa-

ehtoiset liikkuvat toisen osaston alueelle, kysyvät he matkakuluja kyseiseltä osastolta. On 

myös mahdollista avustaa matkakuluissa STEA-budjetista, mutta tästä on sovittava poik-

keustapauksissa etukäteen festarikoordinaattorin kanssa. Koronatilanteen vuoksi emme suo-

sittele matkustamista toistaiseksi.  

Jalkautuvassa työssä toimivat muut SPR:n ohjelmat  

Jalkautuvassa työssä on hyvä toimia yhteistyössä myös esimerkiksi SPR:n seksuaaliterveys-

työn tai henkisen tuen vapaaehtoisten kanssa. Yhteistyössä on voimaa!  

Purku ja palaute  

Jokaisen jalkautumisen jälkeen vapaaehtoisten tulee järjestää yhteinen hetki, jossa fiiliksistä 

keskustellaan. Keskustelussa on hyvä pohtia, jäikö jokin vaivaamaan, oliko haastavia tilan-

teita, tehtiinkö erityisiä havaintoja tms. Tarkoituksena on käsitellä tapahtuneet tilanteet, 

koota havaintoja ja raportoida niistä Punaisen Ristin festarityön lähettämään palautekyselyyn 

(lähetetään myöhemmin sähköpostitse). Jos kiertävässä työssä tapahtuu jokin mieltä askar-

ruttava tapahtuma, on tärkeää, että olet yhteydessä osaston vastuuhenkilöihin tai piiriin. 

Tarvittaessa on mahdollisuus järjestää myös syvällisempi purkukeskustelu. On tärkeää, että 

mieltä painava asia käydään yhdessä läpi.  

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

ihmiset omana itsenäsi ja teet jalkautuvaa työtä omalla, sinulle sopivalla tavallasi. Edustat 

kuitenkin aina myös Punaista Ristiä! 

Ota yhteyttä, jos mieltäsi askarruttaa joku kysymys. 

Festarityön yhteystiedot: 

festarit@punainenristi.fi  

Puhelinnumero: 044 293 8051  

 

AURINKOISTA JA TURVALLISTA KESÄÄ! 


