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Päihdetyö

Toimintamuodot

•	 Päihdetyö	osaston	eri	toiminnoissa:	ensiapuryhmät,	ystävätoiminta,	nuoret	
•	 Kouluyhteistyö	
•	 Ehkäisevän	päihdetyön	viikko	ja	päihdeinfot	
•	 Festarityö	
•	 Päihdetyön	toimintaryhmät

Päihdetyö nivoutuu osaksi osaston eri toimintoja. Päihdeneuvojat tukevat esimerkiksi 
kouluyhteistyötä ja auttavat osastoa integroimaan päihdetyötä kaikkiin osaston toimin-
toihin. Osasto voi esimerkiksi ohjata koulussa päihteiden käyttöä ehkäiseviä ryhmäkoko-
ontumisia tai olla mukana toteuttamassa ehkäisevän päihdetyön teemaviikkoa. 

Ensiapuryhmätoiminnassa päihdetyön näkyy siinä, että ensiapuryhmäläiset osaavat 
huomioida päihdehaitat/riskit ensiaputilanteiden yhteydessä. Ystävätoiminnan vapaaeh-
toiset puolestaan voivat keskustella ystäviensä kanssa ikääntyneiden lisääntyneestä 
päihteiden käytöstä.

Päihdetyön ryhmät voivat myös koota alueensa eri toimijoita yhteen suunnittelemaan ja 
toteuttamaan alueellista toimintaa.

Varhaisen Puuttumisen koulutuksessa (VarPu) kaikki osaston vapaaehtoiset saavat tar-
vitsemiaan valmiuksia päihtyneiden kohtaamiseen ja päihdehaittojen ehkäisemiseen. 

Kouluyhteistyö

Päihdetietämys on merkittävä osa nuorten terveyttä edistävää toimintaa. Osaston päih-
deneuvojat voivat ohjata kouluissa yli 12–vuotiaille suunnattua En Käytä -aineistoa (5-6 
kertaa 1½ tuntia) tai pitää päihdekasvatustunteja. Osasto voi myös tarjota Punaisen Ris-
tin päihdetyön materiaaleja tai VarPu-koulutusta kouluihin opettajien käytettäväksi. Näin 
osasto tukee alueensa koulujen päihdetietämystä ja - valmiuksia. 

Materiaalia	kouluyhteistyöhön 
• Ohjaajalle: En Käytä -ohjausmateriaali (valmiita tuntirunkoja toteutettavaksi eri  
 ikäisten kanssa) ja Valintojen Viidakkopeli  
• Osallistujille: Särkyvää-esitteet sekä suoritusmerkit En Käytä -paketin suorittaneille
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Ehkäisevän	päihdetyön	viikko

Ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietetään viikolla 45 marraskuun alussa. Osastot aktivoi-
vat tuolloin alueensa kouluja ja osaston päihdeneuvojia pitämään aamunavauksia koulu-
illa. He voivat myös järjestää esim. teemapäivän jollekin yhteisölle tai suurelle yleisölle. 
Päihdeinfokilpailujen toteuttaminen esim. kauppojen aulassa tai erilaisten tilaisuuksien 
yhteydessä on myös toimiva idea teemaviikon viettämiseen. 
	
Materiaalia	ehkäisevän	päihdetyöviikon	toteuttamiseen
• Ohjaajalle: päihdetyön viikon aamunavaukset koulusivuilla sekä muu kouluyhteistyön  
 aineisto   
• Osallistujille: Särkyvää-esitteet

Festarityö

Punainen Risti tarjoaa festareilla kokonaisvaltaista palvelua: ensiapu, päihdetyö, hiv-työ 
ja Rikosuhripäivystys toimivat festareilla yhteistyössä. 
Päihdetyön vapaaehtoiset kiertävät festareilla keskustellen juhlijoiden kanssa. Keskus-
telu on kunnioittavaa ja moralisoimatonta vuorovaikutusta. Tavoitteena on ehkäistä 
huumekokeiluja, vähentää päihteiden haittoja ja helpottaa tarvittaessa hoitoon hakeutu-
mista.

Materiaalia	festarityön	tekijöille:	
• Ohjaajalle: festarityön selviytymispaketti ja ohjeistukset 
• Osallistujille: festarien selviytymissetti bilettäjille (sisältää Särkyvää-esitteen, laasta- 
 reita, haavapyyhkeen ja kondomin) 

Koulutus

• Päihdeneuvoja-koulutus
• Varhaisen Puuttumisen koulutus (VarPu)
• Kamavapaat (koulutuspäivät päidentyön vapaaehtoisille ja työntekijöille)
• Päihdetyön täydennyskoulutus
• Kouluttajakoulutus 

Näin pääsee alkuun

Toimintaa suunnittelevan osaston vapaaehtoiset osallistuvat päihdeneuvojien kou-
lutuksiin tai Varhaisen Puuttumisen koulutuksiin (VarPu). Kouluyhteistyötä tehtä-
essä myös koulun henkilökuntaa voi aktivoida osallistumaan koulutukseen. Se 
antaa valmiuksia kokeilijoiden ja käyttävien nuorten tunnistamiseen, kohtaamiseen 
ja tukemiseen.

Osasto tilaa piiristä päihdetyön aineistoja eri toimintoihin: päihdetyön teemavii-
kolle, kouluille ja festarityöhön. Piirin päihdetyön yhteyshenkilöltä voi tilata hyö-
dyllistä aineistoa myös liittyen ensiapupäivystyksiin, terveyspistetoimintaan ja 
ystävätoimintaan. Toimintaa tukevia aineistoja ovat myös esim. valmiit ryhmäillat 
ensiapuryhmille, ystäville ja nuorille sekä erilaiset toiminta-aineistot (pelit).
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Kouluyhteistyön alkuun saamiseksi aineistojen markkinoimien kouluille on tärkeää. 
 
Festarityön suunnittelussa ryhmien koordinaatio on keskeistä.  Festarityön eri toi-
mijaryhmät ilmoittavat päivystyksistään osoitteessa rednet.punainenristi.fi/festari-
tyo. Päihdetyön vapaaehtoisten on näin mahdollista toimia festareilla yhteistyössä 
ensiavun vapaaehtoisten kanssa ja luvat tulee hoidettua koordinoidusti.

 

Keneltä saa apua

Osastot saavat tukea päihdetyön toteuttamiseen piireistä päihdetyön yhteyshenkilöiltä, 
keskustoimistosta päihdetyön suunnittelijalta sekä mahdollisesti alueensa päihdetyön 
kouluttajilta tai terveyspromoilta.

Rahoitus

Raha-automaattiyhdistys rahoittaa päihdetyötä ja myös osastot voivat anoa avustusta 
toimintaansa päihdetyön yhteyshenkilöiden kautta. 

Lisätietoja www.punainenristi.fi/paihdetyo. 

Festarityön vapaaehtoisten kulut maksetaan Raha-automaattiyhdistyksen avustusbudje-
tista. Lisätietoja www.punainenristi.fi/festarityo. 


