
PÄIHDE-
VALISTUKSEN 

EI TARVITSE 
OLLA 

PELOTTELUA, 
VAAN SE 

VOI OLLA 
REHELLISTÄ 
JA AVOINTA 

KESKUSTELUA.

”Sai tutustua seiskoihin 
paremmin ja lähennyttiin 

vertaisvalistajaryhmän 
kanssa.”

Vertaisvalistaja

”Ei normi koulua, 
vaan jotain uutta.”

7.-luokkalainen

”Koska se tuo todella pal-
jon vastauksia kysymyk-
siin, joita miettii, mut ei 

uskalla kysyä.” 
7.-luokkalainen

”Toivon ainakin, että sain 
seiskat MIETTIMÄÄN! Ja 

uskon että niin kävi”.
Vertaisvalistaja

”Koulutuksen jälkeen/
avulla uskalsi puhua 

enemmän ja tuoda omia 
mielipiteitään julki!”

Vertaisvalistaja
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 Skarppi Vertaisvalistus



◊
SKARPPI-
kouluttajaksi

SKARPPI kouluttaa lasten ja nuorten 
parissa toimivia aikuisia kouluttajiksi, 
jotka puolestaan kouluttavat nuoria 
vertaisvalistajiksi.

Aikuinen kouluttaja mahdollistaa 
nuorten osallisuuden ja toiminnan 
tarjoamalla heille koulutuksen ja tu-
kemalla heitä vaikuttamaan lähiympä-
ristöönsä. Esimerkiksi nuoriso-ohjaaja 
tai koulussa terveystiedon opettaja, 
terveydenhoitaja tai koulukuraattori 
voi olla tällainen nuorten innostaja.

◊
SKARPPI-vertaisvalistusohjelma on läh-
töisin nuorten omasta ideasta. Nuoret toi-
voivat, että valistus ei tulisi ylhäältä päin 
pelotteluna, vaan se olisi keskustelevaa 
ja tapahtuisi nuorelta nuorelle. 

◊
SKARPPI kouluttaa pääasiassa yläastei-
käisten nuorten ryhmiä toimimaan vertai-
sohjaajina omassa yhteisössään koulussa 
tai nuorisotoimessa. Vertaisvalistajat jär-
jestävät nuoremmille nuorille alkoholia ja 
kannabista käsitteleviä oppitunteja, joissa 
valistus pohjautuu avoimeen, nuorten vä-
liseen keskusteluun päihteisiin liittyvissä 
kysymyksissä. 

◊
Tunneilla tehdään pienryhmissä nuor-
ten kehittämiä tehtäviä ja toiminnallisia 
harjoituksia. SKARPPI-vertaisvalistus-
mallissa oleellista on näkökulma nuorista 
nuorten elämän asiantuntijoina. Nuorten 
osallisuus toteutuu jokaisella tasolla, kun 
valistajat toimivat toiminnan suunnitteli-
joina, toteuttajina ja arvioijina. Koulutuk-
sessa nuoret oppivat ryhmänohjaamis-, 
esiintymis- ja vaikuttamistaitoja, joista on 
hyötyä tulevaisuudessa. Toiminnasta saa 
todistuksen.

◊
SKARPIN 
tavoitteet

Edistää nuorten 
osallisuutta.

Lisätä tietoa 
alkoholista ja 

kannabiksesta.

Kannustaa nuoria 
mielipiteiden 

ilmaisemiseen.

Pohtia alkoholiin ja 
kannabikseen liittyviä 
asenteita ja ilmiöitä.

”Opin uutta,  
opettavainen.”
7.-luokkalainen

”Oli kiva ja  
hyödyllinen tunti.”

7.-luokkalainen

”Tunti oli hauska, 
koska oli kiva 
keskustella.”

7.-luokkalainen

”Parasta oli kun sai seiskat 
puhumaan ja kuulee mitä 
mieltä ne ovat ja se kun 
palaute oli positiivista.”

Vertaisvalistaja


