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Päihteidenkäytön kuva suomalaisten nuorten keskuudessa on monimuotoinen. Nuorten alkoholinkäyttö on 
vähentynyt tasaisesti mutta aiheuttaa edelleen paljon ongelmia ja vaaroja. Huumekokeilut ovat yhä 
yleisempiä, mutta onneksi huumeiden säännöllinen käyttö on edelleen melko harvinaista. Ongelmallisinta 
on, että suuri osa päihteiden haitoista kasautuu melko pienelle nuorten joukolle, jolla päihteiden 
runsaaseen käyttöön usein yhdistyvät myös monet muut ongelmat.  
 
Lasten ja nuorten päihteidenkäytön ehkäisy ja käyttöön puuttuminen vaativat kodin, koulun, järjestöjen, 
viranomaisten ja päättäjien yhteistyötä. Myös Nuoret Kotkat tekevät osaltaan työtä lasten ja nuorten 
päihteidenkäytön vähentämiseksi. Toimintamme tarjoaa päihteettömän harrastusmahdollisuuden lapsille, 
nuorille ja aikuisille. Tähän velvoittaa myös tehtävämme yhdenvertaisen ja turvallisen toiminnan 
toteuttajana.  
 
Ehkäisemme päihteidenkäyttöä seuraavin toimin: 
 
Jaamme asiallista tietoa päihteistä kaikenikäiselle jäsenillemme. 
 
Pidämme mm. koulutuksin huolta siitä, että kotkaohjaajilla on taidot ja valmiudet keskustella päihteistä 
lasten kanssa ja tarvittaessa puuttua lasten ja nuorten päihteidenkäyttöön. 
 
Noudatamme seuraavia sääntöjä omassa toiminnassamme Suomessa ja ulkomailla: 
 

• aikuisten tupakointi on sallittua vain sille määrätyissä paikoissa 
 

• alkoholin käyttö on kielletty lapsilta ja nuorilta kaikissa toimintatapahtumissamme 

• aikuisten osalta alkoholin käyttö tai päihtyneenä esiintyminen lasten läsnäollessa on kielletty 

• Nuorten Kotkien Keskusliitto ei tarjoa alkoholia 
 

• lääkkeiden väärinkäyttö, huumeiden ja huumaavien aineiden käyttö ja hallussapito ovat 
ehdottomasti kiellettyjä. 

 
Tiedotamme näistä säännöistä kaikille toimintaamme osallistuville sekä lasten huoltajille ennakkoon 
tapahtuman tai toiminnan alussa. 
 
Työntekijöitä varten järjestöllä on voimassa työpaikan päihdeohjelma ja hoitoonohjaussopimus. 
 
Puutumme päihteidenkäyttöön seuraavin toimin: 
 
Edellä mainittujen sääntöjen rikkomisesta ilmoitamme lasten ja nuorten huoltajille.  
 
Lisäksi lasten, nuorten tai aikuisten tekemistä näiden sääntöjen rikkomuksista seuraa: 
 

• tupakoinnin osalta 1) huomautus, 2) varoitus, 3) toimintaan osallistumisen rajoittaminen jatkossa 
 

• alkoholin osalta 1) varoitus, 2) kotiin lähettäminen ja toimintaan osallistumisen rajoittaminen 
jatkossa 

 



• huumeiden ja lääkkeiden osalta ilmoitus poliisille ja kotiin lähettäminen, toimintaan osallistumisen 
rajoittaminen. 

 
 
Ensisijainen asiaan puuttuja on lapsen tai nuoren oma ohjaaja. Hänen tukenaan on yhteisesti sovittu 
toinen aikuinen. Tarvittaessa ollaan myös yhteydessä sosiaaliviranomaisiin. 
 
Puututtaessa lasten ja nuorten sääntörikkomuksiin tai saataessa tietää alaikäisen päihteidenkäytöstä 
kotkatoiminnan ulkopuolella, kuuluu ohjaajan hyvään toimintatapaan myös pyrkiä omalla toiminnallaan 
kannustamaan ja tukemaan lasta tai nuorta päihteidenkäytön lopettamiseksi tai vähentämiseksi. 
 
Aikuisten sääntörikkomuksissa asiaan puuttuja on toiminnasta tai tapahtumasta vastaava henkilö. 
 
Torjumme rahapelaamisen haittoja 
 
Rahapelaaminen voi aiheuttaa samankaltaisen riippuvuuden tai haittoja kuin päihteetkin. Peliriippuvuuden 
synnyn yksi merkittävä riskitekijä on hyvin nuorena aloitettu pelaaminen. Nuoret Kotkat haluaa omalla 
toiminnallaan vähentää tätä riskiä ja siten kantaa myös oman vastuunsa järjestönä, joka saa merkittävän 
osan tuotoistaan viime kädessä rahapelien pelaajilta. Noudatamme seuraavia sääntöjä: 
 

• pidämme kaikessa toiminnassamme huolta siitä, että lain mukaista 18 vuoden ikärajaa rahapeleissä 
noudatetaan niin Suomessa kuin ulkomaillakin 

• toiminnassa lasten läsnäollessa aikuiset eivät jää viettämään aikaa rahapelien parissa 

• tapahtumien yhteydessä ei pelata rahasta eikä katsota yhdessä videoita raha- tai digipelaamisesta. 
 
 
 
Nämä säännöt ovat voimassa liiton järjestämissä tapahtumissa. Piirijärjestöillä, osastoilla ja 
aluejärjestöillä on oikeus laatia toimintaansa varten näitä sääntöjä tiukempiakin sääntöjä. 
 
 


