
21 Yadilainen 3/2016Yadilainen 3/2016

YAD Youth Against Drugs ry:n jäsenlehti 3/2016

3.-4.12.2016 Tampereella

INFOPISTEKOULUTUS 
Ilmoittaudu 30.11.2016 mennessä
osoitteessa www.yad.fi/infopistekoulutus

YADin infopisteellä 

kohtaat nuoria ja juttelet 

huumeasioista festareilla ja eri 

tapahtumissa ympäri vuoden, 

mahtavien tyyppien (=muiden 

vapaaehtoisten) seurassa!
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Pääkirjoitus
Vapaaehtoiset ovat YAD:n peili
 YAD:N SYKSYYN KUULUU oleellisena osana työntekijöi-

den ja hallituksen Strategia- ja linjauspäivät. Tällä kertaa 
kokoonnuimme Vehkaniemen maalaismaisemiin Mänt-
tä-Vilppulaan. Ensimmäisenä meidän vastaanottivat va-
paana juoksentelevat kanat ja pian tämän jälkeen maalai-
sidyllin emäntä. 

Kahden päivän aikana tarkasteltiin, kuinka hyvin olemme järjestönä toteut-
taneen tavoitteitamme ja toimintasuunnitelmaa sekä suunniteltiin tulevaa 
vuotta. Paljon pureskeltavaa siis. Yksi näkyvä ja konkreettinen tuotos on ensi 
vuoden painopistealueet.

TULEMME SATSAAMAAN 2017 vapaaehtoisten osallisuuteen eli siihen, että 
YAD:n toiminta on jäsentensä näköistä. Panostamme myös valtakunnalli-
suuteen: koulutuksia tarjotaan laajemmalle sekä paikallistoimintaa mark-
kinoidaan. Ensi vuonna tulemme nostamaan keskusteluun huolemme siitä, 
että monipuolinen ja laadukas huumehoito alkaa olla häviävä luonnonvara. 
Ja jatkamme panostusta kannabistyöhön; peukut pystyyn, jotta hakemamme 
kannabishanke saisi rahoituksen.

Painopisteitä pohtiessa nousi voimakkaasti esiin se, että YAD:n tulee olla jäsen-
tensä näköinen järjestö. Tähän olemme toki pyrkineetkin. Tämä näkyy muun 
muassa siinä, että järjestön hallitus koostuu pääsääntöisesti YAD:n aktiiveista. 
Harvassa järjestössä hallitus on yhtä vahvasti mukana järjestön toiminnassa 
tai työntekijöiden arjessa. Syyskokouksessa valitaan, ketkä ensi vuonna pääse-
vät hallitukseen ja sitä kautta päättämään yhdistyksen asioista. Jos tunnet pa-
loa vaikuttaa, niin asetu ehdolle! Ohjeet siihen löydät seuraavalta aukeamalta.

ALOITAMME MYÖSKIN TUKIHENKILÖTOIMINNAN toimistopaikkakunnilla. 
Tukihenkilötoimintaa on ollut aikaisemminkin, mutta sitä ei ole toteutettu 
yksilömuotoisesti useampaan vuoteen. Ensimmäiset tukihenkilöt koulute-
taan jo tänä syksynä.

YKSI SYKSYN KOHOKOHDISTA onkin jo melkein ovella. Syyskuun lopussa ko-
koontuu noin 25 aktiivista yadilaista Tiimipäiville. Siellä pohditaan YAD:n 
toimintaa vapaaehtoisvinkkelistä, kehitetään, ideoidaan, pidetään hauskaa ja 
iltaisin käydään pulahtamassa isossa kylmässä lätäkössä. Vapaaehtoiset ovat 
YAD:n toiminnan peili. Kun näet yadilaisen, näet miten järjestöllä menee :-)

- JanneP, toiminnanjohtaja, YAD Youth Against Drugs ry

www.yad.fi/viestintakysely

YLLÄ OTE YADIN MAINOKSESTA VUODELTA 1996, eli 20 vuoden takaa. Hienoa 
huomata, että YADin toiminnan tavoitteet ovat vieläkin samat, ollaan siis py-
sytty uskollisena yhdistyksen arvoille! Keinot tavoitteisiin pääsemiseksi sen 
sijaan vaativat jatkuvaa arviointia ja kehittämistyötä. Maailman muuttuessa 
YAD muuttuu mukana. Myös viestintää on syytä aika ajoin tarkastella tästä 
näkökulmasta.

YAD ON JÄSENTENSÄ näköinen järjestö, siksi kysymmekin sinulta:

Millaista jäsenviestintää toivot?
VIESTINTÄKYSELY AUKEAA 1.10. JA ON AUKI LOKAKUUN AJAN. Vastaamalla 
vaikutat mm. siihen, kolahtaako Yadilainen postiluukkuusi myös ensi vuon-
na vai tuleeko tilalle jotain muuta. KÄY VASTAAMASSA:

Uudistamme jäsenviestintää!
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YAD:N JÄSENET voivat asettua ehdolle järjestön hallitukseen. Jos olet toimi-
nut pitkään vapaaehtoisena ja haluat vaikuttaa järjestön asioihin enemmän, 
asetu ehdolle! YAD:n hallitus koostuu enimmäkseen järjestön aktiivisista va-
paaehtoisista. Et tarvitse aiempaa kokemusta hallitustyöskentelystä. Uudelle 
hallitukselle pidetään tammikuussa perehdytyspäivä, jossa käydään oleelliset 
asiat hallituksessa toimimisesta läpi.

HALLITUS TOIMII YAD:n toiminnanjohtajan esimiehenä ja pääsee linjaamaan 
järjestöä koskevista isoista linjauksista. Hallituksen jäsenille jaetaan vas-
tuualueet YAD:n toiminnan mukaan. Tänä vuonna nuo vastuualueet ovat ol-
leet paikallistoiminta, info-ja festaritoiminta, kokemusasiantuntijuus, Street 
Team ja viestintä.

HALLITUKSEN JÄSENTEN ensimmäinen toimikausi on kaksi vuotta ja uudel-
leen valitun jäsenen toimikausi yhden vuoden.

Voit hakea hallitukseen seuraavasti:
1. Vastaa lyhyesti kysymyksiin: Kuka olet, mitä olet tehnyt YAD:ssa ja mi-

hin asioihin haluaisit vaikuttaa hallituksessa?

2. Lähetä vastauksesi osoitteeseen janne.paananen@yad.fi 30.10. men-
nessä. Muistaa liittää mukaan myös kuva sinusta.

3. Vastauksesi ja kuvasi julkaistaan YAD:n äänestyssivustolla verkossa 
4.11. ja ennakkoäänestys voi alkaa.

4. Hallitus valitaan syyskokouksessa, joka järjestetään 20.11. Jyväskylän 
toimistolla. Ne jäsenet, jotka eivät ole äänestäneet ennakkoon, voivat 
äänestää vielä syyskokouksessa.

5. Jos sinulla on kysyttävää hallituksessa toimimisesta tai hallitukseen ha-
kemisesta, niin laita viestiä: janne.paananen@yad.fi

YAD ry:n HALLITUKSEEN?
Kutsu YAD Youth Against
Drugs ry:n syyskokoukseen
Aika: SU 20.11.2016 KLO 12.00

Paikka: JYVÄSKYLÄN TOIMISTO, LUTAKONAUKIO 3, 40100 JYVÄSKYLÄ

 

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Päätetään työjärjestyksestä

4. Käsitellään ja vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma

5. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta

6. Nimetään edustajat niihin järjestöihin, joissa yhdistyksellä on edustusoikeus sekä 
edustajat niihin ja järjestöihin ja tai yhteistyöryhmiin, joiden jäsen yhdistys on.

7. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä, valitaan puheenjohtaja ja hallitus

8. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

9. Käsitellään muut mahdolliset asiat

10. Päätetään kokous

Tervetuloa päättämään 
yhdistyksen asioista!
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Kuka olen?
HEIPPA VAAN KAIKILLE! Olen Annica 
ja olen YAD:lla työssäoppimisessa. 
Olen 17-vuotias ja opiskelen Jäm-
sän ammattiopistossa nuoriso- ja 
vapaa-ajanohjaajaksi. Työtehtäviini 
kuuluu enimmäkseen Annen kanssa 
työskentely, eli postitan Street Team 
tehtävien materiaaleja. 

MUSIIKKI ON TODELLA LÄHELLÄ SYDÄN-
TÄNI, vaikka en osaa soittaa mitään 
(paitsi suutani). Festareilla käyminen 
on aina kesän kohokohta. Parhaim-
mat festarit missä olen käynyt, on 
Weekend festivaalit. Pidän siitä että 
saan tutustua uusiin ihmisiin, ja olla 
erilaisten ihmisten kanssa tekemisis-
sä, siksi menin opiskelemaan nuo-
riso- ja vapaa-ajanohjaajaksi. Asun-
tolalla ollessani pelaan vapaa-ajalla 
kavereiden kanssa koripalloa, pingis-
tä, biljardia tai sitten vaan pelleillään 
yhdessä. 

Lempivärini on musta. Se saattaa 
kuulostaa synkältä, mutta oikeasti 
olen aika värikäs ihminen. Yleensä 
yritän olla mahdollisimman positii-
vinen ja tartuttaa sitä muihin. Tule-
vaisuudessa haluaisin työskennellä 
nuorten parissa ja auttaa heitä, esi-
merkiksi olemalla laitoksessa ns. psy-
kologina.

Miksi YAD?
Tulin YAD:lle työssäoppimiseen sik-
si, koska haluan saada kokemusta 
mahdollisimman monesta erilaisesta 
paikasta. YAD:lla saan monenlaisia 
näkökulmia siihen ammattiin mitä 
opiskelen. Opettajani myös suositteli 
minulle tätä kuultuaan tulevaisuu-
den suunnitelmistani. Minusta on 
myös mahtavaa että YAD:lla on niin 
paljon vapaaehtoisia töissä tai että 
YAD:lle on ylipäätään mahdollisuus 
tulla vapaaehtoistyöhön. 

Morjesta toverit!
HOKKASEN KIMI TÄSSÄ TERVE! Vihdoin 
tuli meikäläisen vuoro esittäytyä, monen 
teidän kanssa olenkin jo saanut tutus-
tua. Päädyin YADille ensiksi vapaaehtoi-
seksi parisen vuotta sitten, muistaakseni 
viimevuoden lopulla mua houkuteltiin 
YADille, sitten tämän vuoden alusta 
olinkin Jyväskylän toimistolla jännien 
ja uusien asioiden äärellä. Sitten tulikin 
mahdollisuus oppisopimuksella opiske-
luun, (nuoriso-ohjaaja) tästä olenkin to-
della kiitollinen :) Koen että tässä työssä 
mulla on annettavaa.

PARASTA YADISSA on ollut aivan huikeat 
vaparit, työkaverit, ’’joukkuehenki’’ ja 
mahdollisuus kaikkeen hauskaan, mitä ei 
olis uskonut koskaan edes kokeilevansa. 

LEMPIVÄRI(T): Punainen, musta ja val-
koinen :)

VAPAA-AIKA: Kiekkoa tulee seurattua 
aika paljon, myös muutakin urheilua.

HARRASTUKSET: Kaikenlaiset palloilu/
joukkuelajit. Vaellus on kolahtanut vii-
me aikoina päähän, kuin metrin halko.

LEMPPARIMUSIIKKI: Kuuntelen aivan 
laidasta laitaan. NP: The Offspring – Sta-
ring At the sun

LEMPPARITARRA: Ehdottomasti ´´jätä 
lakka tukkaan´´

Terkkuja kaikille ja odotan innolla uu-
sien tyyppien kohtaamista!

Kuva:  Tilla Larkiala
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Ketä nuoret kuuntelevat?
Aikuinen toimii myös esimerkkinä sosiaalisesta koodista. Jokainen voi koh-
daltaan miettiä, haluaako olla esimerkki ennakkoluuloisesta ankeuttajasta, 
vai heikompien puolustajasta.

LOPUTA HERÄÄKIN KYSYMYS, miksi tarvitaan se ”joku muu” ottamaan asia 
puheeksi, oli se sitten päihderiskien tiedostaminen tai koulukiusaaminen. Ja 
ennen kaikkea; miksi sen puheeksiottajan pitäisi puhua meidän suullamme? 
Yhtä lailla päihdemyönteinen tai päihdehaittojan vähättelevä puheenvuoro 
voi toimia hyvänä keskustelun avauksena, keskeistä on vain hyödyntää an-
nettu paikka keskustella aiheesta nuorten kanssa.  
 

”Meidän pitäisi saada joku Cheek 
puhumaan tästä asiasta.”

”Jos joku Herbalisti tekisi videon, missä 
puhuisi omin sanoin meidän asiaa nuorille”

”Mutta kun nuorisotyöntekijän sana 
on suunnilleen Jumalan sanaa oppilaille”

”Pitäisi saada joku asiantuntija puhumaan, 
ettei sanoisi itse jotain ihan väärää”

ESIMERKIKSI NÄMÄ LAUSEET nousivat esiin, kun nuorten parissa tehtävän 
ehkäisevän päihdetyön ammattilaiset kokoontuivat yhteiselle koulutus- ja 
kehittämispäiville Tallinnaan. Toivottu äänitorvi vaihteli, mutta pysyvä ele-
mentti olisi se, että joku muu varmaan tulisi paremmin kuulluksi. Koska tästä 
aiheesta sattuu olemaan tuore esimerkki koulukiusaamisen vastaisesta kam-
panjasta, niin tarkastellaan aihetta sen kautta.

CHEEK ON NÄKYNYT tänä syksynä tiuhaan koulukiusauksen vastaisen kamp-
panjan keulahahmona. On varmasti voimaannuttavaa ja aiheen ympärillä 
käytävää keskustelua ruokkivaa saada stadionkeikkojen megatähti ottamaan 
kantaa kiusaamisasioihin. Samaan aikaan on kuitenkin hyvä muistaa, että ky-
seessä on vain keskustelun avaus, ei suoritettu missio. Pallo on heitetty #vii-
meinenkiusaus-kampanjan toimesta, ja varsinainen vaikuttavuus on kiinni 
siitä, ottavatko nuorten elämässä olevat aikuiset, kuten koulun henkilökunta, 
harraste- ja vapaa-ajanohjaajat, vanhemmat, mummit ja kummit pallon vas-
taan. Koska homman nimi on se, että he ovat kuitenkin ne tyypit, jotka siellä 
nuoren arjessa elävät ja vaikuttavat, ei Cheek. 

TOINEN JENGI, jolle #viimeinenkiusaus jakaa vastuuta, ovat nuoret itse. 
Kiusaajat ovat kuitenkin aina vähemmistö, kuten myös kiusatut. Muun 
nuorisoväen joukkovoimalla on mahdollisuus vaikuttaa tilanteeseen, joko 
mahdollistaen sen tai tekemällä sen mahdollisimman hankalaksi. Kyseessä 
on kuitenkin iso, pelottava ja vaikea asia, eikä nuoria pidä jättää sen kanssa 
yksin. Valinta toimintatavoista on nuorilla, mutta välineet tulevat aikuiselta. 

Kuva 1:  Tomi Kiilakoski

NUORISON KANSSA TEHTÄVÄ KASVATUSTYÖ on valintoja. Mikä on keskeis-
tä? Mihin panostetaan? Yksi keskeisimpiä valintoja on myös oman työotteen 
suunta ja tavoite. Onko tarkoituksena sopeuttaa nuoret yhteiskuntaan pyr-
kimällä siihen, että nuorten toiveet muokataan ja muutetaan aikuisten maa-
ilmaan sopivaksi. Vai onko nuorten kanssa työskentelyn tärkein elementti 
nuorten oman toiminnan vahvistaminen niin, että aikuisten toiveet ja en-
nakko-oletukset muutetaan nuorten toimintaa tukeviksi. Ensimmäisen työ-
otteen kannattaja tilaa paikalle nuorisojulkkiksen lukemaan aikuisen sanoja 
suoraa paperista toimiakseen hyvänä esikuvana. Nuorten oman toiminnan 
vahvistaja puolestaan pyrkii osallistamaan nuoret mukaan keskusteluun it-
seään koskevista asioista omalla kielellään. 

JATKUU >>



10 Yadilainen 3/2016

KUULLUKSI TULEMINEN nuorten keskuudessa vaatii kolmea asiaa: valmiutta 
keskustella nuorten kanssa heidän omista kiinnostuksen kohteistaan ja läh-
tökohdistaan käsin, ja aitoa halua kuunnella ja ymmärtää nuorten maailmaa. 
Kolmas ja toteuman kannalta tärkein, on suun avaaminen eli rohkeus ottaa 
asia puheeksi. Nämä taidot on jokaisen nuorten elämässä vaikuttavan aikui-
sen mahdollista oppia. Nuoret rakentavat maailmaa itselleen ja omalle tule-
vaisuudelleen, eivät aikuisten peloille tai ennakkokäsityksille. Suunta, unel-
mat, toiveet ja haaveet ovat nuorten käsissä ja ihan yhtä aitoja ja tärkeitä, 
vaikka ne poikkeaisivatkin aikuisten maailmassa totutuista. Aikuisen tärkeä 
tehtävä rinnalla kulkijana on tarjota niitä rakennusmateriaaleja ja välineitä, 
jolla toivottuun suuntaan on mahdollista päästä. 

- Petra Karinen, ehkäisevän huumetyön suunnittelija, YAD ry

 

EXP2SSA TEHDÄÄN SITÄ, mitä kuuluukin: keskustellaan nuorten kanssa käy-
töstä ja käyttäjistä. Yhdeksäntoista (19!) ränniä tullaan vetämään tämän syk-
syn aikana Pirkanmaalla ja Jyväskylän huudeilla. Syksyllä myös yhä useampi 
keikka tehdään Tampereella ilman työntekijää vapaaehtoisvoimin. Huippua! 

TÄNÄ SYKSYNÄ KOKEMUSASIANTUNTIJAT alkavat kouluttaa sote-alan opis-
kelijoita ongelmakäyttäjien ja toipuvien kohtaamisesta. Samalla koulutus-
mallia kehitetään yhdessä kokemusasiantuntijoiden, sekä TREDUn TAMKin 
ja HUMAKin kanssa. Valmista priimaa on siis odotettavissa ensi vuonna! Syk-
syllä syvennytään porukalla myös psykofyysiseen hyvinvointiin ”ymmärrystä 
ahdistukseen ja keinoja rauhoittumiseen” -valmennuksessa, joka alkaa 29.10. 
koko EXP2n porukan hyvinvointipäivässä.

Törkiän hyvä syksy menossa! :)

-Susanna

EXP2-meininkejä

Kättä pidempää -koulutus on YAD Youth Against Drugs ry:n järjestämä päihdekasvatuksen mene-
telmäkoulutus nuorten ja nuorten aikuisten kanssa toimiville 16 vuotta täyttäneille vapaaehtoisille 
ja ammattilaisille. 

Koulutuksen aikana käydään läpi vuorovaikutuksellisen päihdekasvatuksen perusteita ja tutustutaan 
erilaisiin toiminnallisiin päihdekasvatusmenetelmiin. Koulutus tarjoaa paitsi ideoita päihdekasva-
tuksen suunnitteluun, myös valmiita menetelmiä ja virikkeitä sekä ryhmä- että yksilötyöskentelyyn. 
Koulutuksen käynyt vapaaehtoinen voi osallistua YAD ry:n päihdekasvatustiimin toimintaan. 

Koulutuksen hinta: 
 » 5 euroa YAD ry:n jäseniltä ja 20 euroa 
ulkopuolisilta. Yhdistyksen jäsenmaksu 6 euroa 
on mahdollista maksaa myös koulutuksen aikana, 
jolloin yhteishinta on 11 euroa. 

 » Koulutusmaksu sisältää lounaan.

 » Koulutuksesta kirjoitetaan koulutustodistus. 

 » Koulutuksen aikana on mahdollista ostaa YAD 
ry:n menetelmäkortteja alennettuun hintaan  (20 
euroa/pakka, norm. 30 euroa/pakka). 

 » Koulutuspaikkana toimii YAD:n Tampereen 
toimisto osoitteessa Salhojankatu 42. Kauempaa 
tuleville majoitusmahdollisuus.

Koulutuksen sisältö: 
10.00 
 » Tervetuliaissanat, päivän ohjelma ja YAD ry:n 
esittely

 » Ennakkotehtävien purku

 » Millaista on nuorten kanssa tehtävä ehkäisevä 
päihdetyö? 

12.00
 » Lounastauko (klo 12–13)

 » Toiminnalliset menetelmät ja niiden ohjaaminen

 » Käytännön harjoituksia 

16.00 
 » Kahvitauko, keskustelua harjoituksista

 » Mistä lisää tietoa päihdekeskustelujen tueksi? 

 » Muita menetelmiä ja virikkeitä ehkäisevään 
päihdetyöhön

17.45 
 » Palaute ja koulutuksen päättäminen

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 7.11. mennessä: 
YAD Youth Against Drugs ry, Petra Karinen: petra.karinen@yad.fi, 040 553 5701

LA 12.11.2016 KLO 10-18 yAD:n toimisto, salhojankatu 42, tampere

KÄTTÄ PIDEMPÄÄ
päihdekasvatuksen menetelmäkoulutus
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"Näissä kuvissa ei asu elämä, 
näissä ei näy ihmisiä, vaan nurkissa pesii 
lohduttomuus, yksinäisyys ja päihteet."

TÄYSIN RÄJÄHTÄNEITÄ ASUNTOJA. Tavaraa, niin ettei lattiaa näy. Vaatteita, 
valmisruokapakkauksia, roskaa. Nukke. Muovipullosta tehty kannabispiippu. 
Ruoantähteitä. Natsoja. Pullo Suomi-viinaa. Lisää roskaa. Likaa.

Asuntoja, jotka näyttävät asuinkelvottomilta ja hylätyiltä. Silti ne ovat olleet 
jonkun koti. Lisää yksityiskohtia. Apu-lehti. Liina, jossa puput halaavat. Rik-
kinäinen rannekello, jalkatuki. Enkeleitä. Useissa kuvissa on posliinienkelei-
tä. Tukiaisen ja Taussin kirjoittama Panopäiväkirja vieressään käsiraudat ja 
lääkepurkki. Taulu, jossa piirretty lapsi on polvistunut rukoukseen.

KAKSI VALOKUVISTA PORAUTUU MIELEEN. Toisessa on kuva ulko-oveen tei-
patusta lapusta, jossa asukas kirjoittaa saaneensa tiedon häädöstä ja lupaa-
vansa tyhjentää ja maalata asunnon ennen kuun loppua. Näin ei kuitenkaan 
ole tainnut käydä, koska valokuvaaja on päätynyt asunnon ikuistamaan. Hyvä 
aie, mutta ei kuitenkaan jaksamista tai apua sen toteuttamiseen.

Toinen kummittelemaan jäävä valokuva on sohvanurkkauksesta, jossa asukas 
on päättänyt päivänsä ampumalla aivonsa seinälle.

ISTAHDAN PIENEN GALLERIAN SOHVALLE. Näissä kuvissa ei asu elämä, näis-
sä ei näy ihmisiä, vaan nurkissa pesii lohduttomuus, yksinäisyys ja päihteet. 
Olen päässyt kurkistamaan läpi hyvinvointiyhteiskunnan vuotavan pohjan, 
josta tutkija Juho Saari niin usein puhuu. Tältä näyttää kun ihminen putoaa 
meidän palvelujärjestelmänne ohi. Näky ei ole kaunis.

Juuri ennen lähtöäni huomaan kuinka yksinäinen nainen pysähtyy näyttelyn 
kierrettyään ja antaa katseensa vielä kiertää kerran kuvissa. Hän räpyttelee 
silmiään. Posket ja suupielet nykivät. Hän kiiruhtaa pois.

- Janne Paananen

Unohdetut-valokuvanäyttely Helsingissä Galleria Ruplassa 6.9.-25.9. 

Kun elämänhallinta   
karkaa käsistä

KÄVIN KIERTÄMÄSSÄ VALOKUVAAJA Tomi Tuulirannan 
Unohdetut-valokuvanäyttelyn. Olin ajatellut kirjoittaa jo-
tain nasevaa siitä, kuinka monille meidän yhteiskunta on 
pikemminkin pahoinvointivaltio. Kuvat puhuvat kuitenkin 
niin tehokkaasti, että riittänee kun kirjoitan mitä näin.

Kuva:  Tomi Tuuliranta
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Kesän 2016 festarit on taputeltu. 

Tällaisia poimintoja löytyy festari-

blogista tiimin työstä. Jos et vielä

ole mukana, kannattaa liittyä!

Kaiken kaikkiaan mulle jäi alun jännityksestä ja lopun väsymyksestä 
huolimatta aivan mahtava fiilis! Luulen, että vastaavanlaista yhtei-
söllisyyden kokemusta saa hetken hakea. Seuraavaa kertaa odotelles-
sa siis. Spoiler: oon mukana infopisteellä ens vuonnakin!

-Myry

YADin pisteellä päivystäminen toi festareihin kaipaamaani vaihtelua 
ja merkitystä. Oma porukkamme oli luonnollisesti ihana, mutta myös 
keskustelut muiden festarikansalaisten kanssa olivat kiinnostavia ja 
ajoittain erittäin hedelmällisiäkin. Pohjavire oli jatkuvasti positiivi-
nen. 

- Kirsi

Pisin keskusteluni venyi niin, että siinä taustalla ehti kaksi bändiä 
soittaa ja lopettaa keikkansa. Mikäs siinä kun vauhtiin pääsee ja 
vastapuoli puhuu vielä enemmän kuin minä, heh. 

- Krista

Sen haluan vielä sanoa, että sinä, joka siellä vielä mietit, että lähti-
sitkö YAD:n kanssa festaroimaan niin lopeta hyvä ihminen se vatvomi-
nen siellä ja tuu messiin, ihan mieletöntä porukkaa ja taatusti hyvä 
meininki, mahtavia kokemuksia ja niin antoisaa duunia!

- Krista

Itseäni yllätti suuresti se, miten avoimeksi ihmiset sai muutamalla 
kysymyksellä ja aidolla kiinnostuksella. Viikonlopun aikana ehdin 
kuulla jos jonkinlaista tarinaa alkoholismista ja ihmisten kokemuksis-
ta huumeiden kanssa, sekä myös hyvin perusteltuja ja pitkälle mie-
tittyjä mielipiteitä niin huumeiden puolesta kuin niitä vastaankin.

- Hanne

Festareiden jäljiltä olo oli erittäin väsynyt mutta onnellinen. 
Porukka oli aivan mahtava ja koin, että kaikki ottivat minut uutena 
ja vieraana tulokkaanakin hyvin vastaan. Ensimmäinen infopisteeni 
YAD:n kanssa oli siis onnistunut kokemus ja odotan jo innolla kaikkia 
seuraavia.

- Hanne

Oon edelleen sitä mieltä, kuin silloin lähtiessäni ensimmäistä kertaa 
YADin mukana festareille; Haluan tätä, että voin myös itse oppia 
paljon asioista. Ja samallahan sitä saa täytettä tylsään elämään ja 
hyviä tyyppejä ympärille.

- Pinja

Itselleni tämä oli ensimmäinen kerta festareilla yadilaisena mutta 
homman opin nopeasti kun vanhat konkarit vähän autteli.

- Liisa

Asenteet puun takaa tulevaan haastatteluun (huumetestiin) pysyi-
vät monella positiivisena, ja välillä sattuneiden alkukovistelujenkin 
jälkeen keskustelu lähti usein syvällisempään pohdintaan. Jutut 
etenivät monesti kyselyn ulkopuolellekin, kokemusten jakamiseen 
sekä vertaistukeen, tai jopa täysin raiteiltaan muunmuassa arkipäi-
vän puheenaiheisiin ja politiikkaan.

- Tessaliina

Viikonlopun saldona tyytyväinen, mutta väsynyt ja onnellinen poruk-
ka.Yksi auringonpistos, taikka nestehukka, hyvää ruokaa, mahtava 
porukka, paljon hyviä keskusteluita ja kohtaamisia, ennakkoluulojen 
muuttamista ja hyvää palautetta.

- Salla
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KVY!
Street Teamin syksy
YOUTUBEN LISÄKSI Street Teamin syksyyn kuuluu mm. uusia tehtäviä ja kes-
kustelusovellus Discordin testikäyttöönottoa. Street teamiläiset ovat kesän 
jälkeen aktivoituneet reippaasti toimintaan ja syksystä toivotaankin tehtävä-
palautusten ja materiaalilähetysten osalta oikein vauhdikasta ja työntäyteis-
tä! Yhdessä Annica-työssäoppijan (lue esittely sivulta 7) kanssa niitä sitten 
täältä käsitellään. Kesällä ja kesän jälkeen uusia tehtäviä on ilmestynyt jo 
useampia, kannattaa siis selata mitä uutta löytyy, ja tilata vaikka Pokémo-
nisti-tarroja, liittyä Striiban WhatsApp-listalle sekä vallata Youtubea haasta-
malla tubettajia kertomaan esimerkiksi oma kantansa kannabikseen. Lisäksi 
voit mm. suunnitella uutta materiaalia Kamaideoita-tehtävässä! 

LOKAKUUSSA KUUKAUDEN TEHTÄVÄNÄ on Suunnittele joulukortti! (ajoissa, 
we know!), joka on myös kilpailu. Suunnittele siis huumeettomuuden ilosa-
nomaa levittävä joulukortti ja voita kilo joulunamuja tai -pähkinöitä valintasi 
mukaan. :) Voit tilata tehtävää varten matskupyyntönä joulukorttipohjan ja 
vastauskuoren, jossa lähettää mallisi tänne YADin päätoimistolle, tai suun-
nitella ja palauttaa tehtäväpalautuksen myös kokonaan verkon välityksellä. 

TEHTÄVÄ- JA KILPAILUAIKA 1.–31.10.2016.

Rokrok ja pus!

-Anne, Street Team Crew-

YAD  YOUTH AGAINST DRUGS

STREET TEAM

TUBE-ELÄMÄÄ
TÄNÄ PÄIVÄNÄ nuoret hakevat verkossa tietoa tutkitusti kaikkein eniten You-
Tubesta. Googlaaminen on siis kaltaisilleni mummoilijoille. Tämän vuoksi 
YAD:n tubekanavaa tullaan kuluvan syksyn aikana ottamaan entistä aktiivi-
semmin käyttöön. Hommaa on testailtu jo Street Teamissä, jonka blogi on al-
kanut ilmestyä videomuotoisena YAD:n channelilla. Päivitykset tulevat myös 
blogin puolelle ja mukana on aina ainakin vähän tekstiä viikosta riippuen. 

Videoiden kuvaaminen on ollut hauskaa, joskin kameralle puhuminen on 
jännittänyt ja tuntunut omituiselle, puhumattakaan oman äänen kuuntelusta 
videoita katsellessa. Pikkuhiljaa siihenkin alkaa kuitenkin tottua. Olen myös 
selättänyt VVS:n (Vertical Video Syndrome) ja opetellut editointia. Editoimi-
nen on yllättävän aikaa vievää puuhaa, mutta harjoitus tekee toivottavasti 
tässäkin asiassa mestarin.

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN VIIKOLLA 45 YADin YouTube-kanavalla alkaa il-
mestyä myös Viikon väite -videopostaussarja, jossa esitetään kerran viikossa 
väite päihteiden käyttöön liittyen, herätellään ajatuksia ja pyritään saamaan 
aikaiseksi keskustelua. Tiimipäiville tulevat pääsevät myös kuvaamaan näitä 
lyhyitä videoita ja treenaamaan editointia mestarin (hehheh) opissa. 

Jatkossa toivottaisiin, että kanavalle saataisiin entistä enemmän vapaaeh-
toisten omia videoita. Ehkä juuri sinä voisit tehdä pienen videon, jossa ker-
rot itsestäsi ja YADilaisuudestasi tai otat muuten kantaa päihteettömyyden 
puolesta. Tai ehkä teidän paikallistiiminne voisi tuottaa pieniä tunnelmapa-
loja siitä, mitä YAD-laiffi teidän paikkakunnallanne on. Tai kenties haluaisit 
kuvata videon siitä, miten suoritat jotain Street Teamin tehtävää. Kuvata voi 
kännykällä tai tabletilla. Vaikka minuutin tai kahden video piisaa vallan mai-
niosti, koko illan elokuvaa ei tarvitse kuvata! :)

VAPAAEHTOISTEN VIDEOT ovat katsojan kannalta huomattavasti mielenkiin-
toisempia kuin meidän toimistorottien, ja haluaisimme välittää maailmalle 
makupaloja siitä, mistä YAD:n toiminnassa ja sen ytimessä – eli teissä – on 
kyse. 
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JENNA ON YAD:N vuoden vapaaehtoinen. Miksi hän kaikkien 
nerokkaiden, mahtavien ja ansiokkaiden tyyppiemme jou-
kosta? Koska hän on ehtinyt viime vuoden tulokkaana mas-
teroida festareita, päihdekasvatuskeikkoja, viisastanut ihmi-
siä kokemusasiantuntijana ja vastannut toisena puoliskona 
Tampereen vapaaehtoistiimistä. Yritti jopa sniikata Striibaan 
yli-ikäisenä. Hän on siis kohdannut nuoria päihdekasvatus-

keikoilla nuorisotaloilla ja -kodeilla ja ammattikouluissa. Kesällä hän on kier-
tänyt festareilla YAD:n infopisteellä keskusteluttamassa tyyppejä päihteistä. 
Lisäksi hän on ohjannut joka toinen keskiviikko kokoontuvan Tampereen 
vapaaehtoispoppoon toimintaa. Hänellä on todella vapaaehtoisuus veressä.

JENNA TARTTUU ASIOIHIN HUUMORILLA: tekee, puhuu ja saa muutkin hom-
mailemaan. Jämptinä tyyppinä hän sanoo asiat aina kasvotusten ja kohtelee 
kaikkia reilusti. Rima vuoden vapaaehtoiseksi on aikas korkealla: eihän se 
vaadi kuin merkinnän YAD:sta ihollesi ikuisesti.

ME <3 Jenna <3 YAD foreva!

HOI! Kaikki Yadilaiset äänestämään 
Jennaa Vuoden Vapaaehtoiseksi! 

Tässä meidän laatima ehdokasesittely:

Äänestä Jennasta myös Suomen Vuoden Vapaaehtoinen:

www.kansalaisareena.fi/vapaaehtoinen

Ku
va

:  
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Vapaaehtoistyöntekijä eli tukiystävä on 
rinnallakulkija, kuuntelija ja kannustaja.

15.10.2016

Tukiystäväkoulutus

Vapaaehtoisia 
haetaan!

Olethan: noin 20–35-vuotias tyyppi, jonka 
omat asiat on kunnossa. Pystyt osallistumaan  
toimintaan säännöllisesti ja sitoutumaan siihen 
vähintään puoleksi vuodeksi. Jos omaat käyt-
tötaustaa, toivomme siitä olevan vähintään 
vuoden.

Tukiystäväksi pääsee käytyään tukiystävä-
koulutuksen. Koulutuksia järjestetään vuosit-

tain. Seuraava koulutus järjestetään 

15.10.2016 Tampereella.
Koulutus ja matkat ovat maksuttomat.

Koulutukseen ilmoittaudutaan 
lähimmälle työntekijälle:

Tampere: Susanna Kärki, 
040 721 1872, susanna.karki@yad.fi

Jyväskylä: Hanna Lamberg, 

050 408 3887, hanna.lamberg@yad.fi

Tuettavaksi?
Tuettava on 16–29-vuotias päihdekun-toutuja, joka on lopettanut huumeiden käytön ja kaipaa kuntoutumisen tueksi uusia sosiaalisia kontakteja ja vapaa-ajan aktiviteetteja. Tai henkilö, jolla on tarve huumeettomaan ympäristöön ja sosiaalisiin suhteisiin läheisen päihteiden käytön takia.

Mukaan toimintaan pääset ottamalla yhteyttä lähimpään työntekijään.
Tampere: 
Susanna Kärki, 
040 721 1872, 
susanna.karki@yad.fi

Jyväskylä: 
Hanna Lamberg, 050 408 3887, 
hanna.lamberg@yad.fi
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ONNELLISUUDEN TAITO -kirjassa kerrotaan, että erään New Yorkilaisen yli-
opiston kokeessa toiselle osallistujaryhmälle oli annettu tehtäväksi täyden-
tää lause ”Olen iloinen etten ole…” Kun osallistujat olivat toistaneet tämän 
viisi kertaa, he kokivat olevansa selvästi tyytyväisempiä elämäänsä kuin 
aiemmin. Toiselle koeryhmälle annettiin tehtäväksi täydentää lausetta ”Toi-
voisin olevani..” Tämä puolestaan lisäsi kyseiseen kokeeseen osallistuneiden 
tyytymättömyyttä omaan elämäänsä. En olisi ensin uskonut tätä, mutta tar-
kemmin asiaa pohdittuani, tulin siihen tulokseen, tottahan se on. Sillä, miltä 
kannalta tarkastelemme asioita, voimme vaikuttaa omaan onnellisuuteem-
me.

PYYDÄNKIN SINUA jatkamaan lausetta ”Olen iloinen etten ole..”, ja toista-
maan tämän viidesti.

Kuulostele sitten, löydätkö tyytyväisyyttä omasta elämästäsi eri tavalla kuin 
ennen tehtävän tekemistä.

MINÄ LÖYSIN. 
Sen lisäksi, että unelmoin jatkossakin pienistä ja suurista asioista, aion py-
sähtyä hieman useammin tarkastelemaan sitä, mikä kaikki onkaan hyvin 
juuri nyt. Hengitellä rauhassa ja todeta, että onni asuukin usein niissä ihan 
tavallisissa maanantai- ja torstaipäivissä.

Voi hyvin,
Anne / Street Team

(Ajatusmutustelun pohjana Dalai Lama & Howard C. Cutler, 
1998. Onnellisuuden taito. Elämän opaskirja.)

HYVINVOINTI ON MIELENKIINTOINEN ASIA.

Tuossa pari viikkoa sitten kirjoittelin Kiinnostaako huumeet -blogiin: ”Hy-
vinvointi ja onnellisuus ovat tunneasioita ja kokemusasioita, joita kukaan 
muu ei loppujen lopuksi voi puolestamme määrittää (vaikka yhteiskunta eli 
me kaikki sitä jostain syystä yritämme). Onnellisuuden ja hyvän elämän kri-
teerit muotoutuvat omien arvojemme ja kokemustemme pohjalle, eikä se, 
mikä minulle on hyvää elämää, ole sitä välttämättä sinulle. Koettu tyytyväi-
syys, onnellisuus ja hyvinvointi ovat henkilökohtaisia.”

MINULLA ON LUKEMISEN ALLA tällä hetkellä teos Onnellisuuden taito: elä-
män opaskirja, joka valottaa Dalai Laman ajatuksia onnellisuudesta. Teos on 
saanut minut pohtimaan sitä, miten koen oman onnellisuuteni ja hyvinvoin-
tini tässä elämäntilanteessa. Olen tehnyt kirjaa lukiessani monenlaisia oival-
luksia, mutta yksi suurimmista on ollut se, että vaikka unelmointi on elämässä 
todella merkityksellistä, onnellisuuden kannalta on myös lisäksi tärkeää etsiä 
ja kokea sisäistä tyytyväisyyttä nykyhetkestä. Olen ollut hyvä unelmoimaan 
ja suunnittelemaan tulevaa, asettamaan tavoitteita ja menemään niitä kohti. 
Ne ovat vieneet elämässä eteenpäin, mutta välillä saaneet myös ahdistumaan 
ja tuntemaan oman olon epäonnistuneeksi, kun jotkin toiveet ja tavoitteet 
ovat jääneet toteutumatta.

”Olen iloinen etten ole...”

Onko onni tässä?
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Rock ’n’ rollin 
maailma (2012)

Sabatti, purppura ja zeppeliini
pilvi, pillerit ja halpa viini

illasta toiseen kadulla notkut
duunistakin tuli jo potkut

Roskiin lentää rippiristi
kun kuvioon tulee okkultismi

tuttu maailma taakse jää
kun mielenterveyden menettää

Rock’n’rollin maailma
päihteet rikokset kuolema

kirkkomaa tai mielisairaala
viimeisenä osoitteena

Käskyt antaa aaveen pää
oma tahto häviää

jumalasi on saatana
eikä näy pelastusta

Pentagrammeja seiniin tuhrit
lucifer vaatii suuremman uhrin

sielusi lupaat saatanalle
ja juokset kännissä rekan alle

Rock 'n' rollin maailma! 

Lyrics

Hasiskultti (2015)
Savun sisällä elää riivaaja

kemiallinen orjuuttaja
ruumiin ja sielun saastuttaa

vapaan tahtosi varastaa

Hasiskultti

Loinen pesii aivojesi poimuissa
on hetken euforia pelkkää valhetta

demoni ohjaa ajatuksia
ikuinen paranoia on totuutta

Hasiskultti

Ympärillä savu sakenee
tulevaisuus pakenee

ei enää kiinnosta ihmisten maailma
palvot vahvaa huumetta

Hasiskultti

Seremonia: 
Rock ’n’ rollin maailma & Hasiskultti
KOVASTI 70-LUVUN RASKAASEEN ROCKIIN NOJAAVA Seremonia on tehnyt 
viime vuosina virkistäviä, joskin musiikiltaan ja lyriikoiltaan tummanpuhu-
via albumeita. Yhtyeen ensimmäinen single, Rock ’n’ rollin maailma, julkais-
tiin 2012, ensin videona YouTubeen ja myöhemmin singlenä. Sanoitusten 
iskevät rivit ovat varsin suorapuheisiä. Rokki -> päihteet -> okkultismi -> 
mielenterveyden menetys tai kuolema.

SEREMONIAN VIIMEVUOTINEN SINGLE, 
Hasiskultti, palaa temaattisesti ensim-
mäisen julkaisun maailmaan. Biisissä ku-
vataan kannabista varsin demonisoivaan 
sävyyn. Tämän hetkisessä suvaitsevassa 
ja liberaalissa kulttuurissa on vaihteek-
si virkistävää nähdä ja kuulla tyystin 
nykyisen päihdevalistuksen vastaista 
retoriikkaa lyriikoissa. Pelottelulla ja 
liioittelulla päästään taiteessa paljon 
pidemmälle kuin päihdetyössä :-D

www.huumebiisit.fi

Kuuntele ja kommentoi: 
www.huumebiisit.fi/muu/seremonia-hasiskultti
www.huumebiisit.fi/metal/seremonia-rocknrollin-maailma
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Ilmoitustaulu

 » KILOMETRIKISA 2016 on päättynyt: 
poljimme yhteensä 4 668 km! YAD-
joukkueen kärkeen kiri Laineen 
Tuomas, jonka mittariin kertyi 805 
kilometriä. Hyvä Tuomas, hyvä me!

Puhu huumeista nuoren   
kanssa - me tuemme sinua!
YAD YOUTH AGAINST DRUGS RY haluaa kannustaa nuorten kanssa työtä tekeviä 
puhumaan nuorten kanssa huumeista. Tämän vuoksi YAD lahjoittaa nuorisotyön 
viikolla viidellekymmenelle nopeimmalle tilaajalle materiaalipaketin päihdekas-
vatuksen tueksi. Paketit toimitetaan ehkäisevän päihdetyön viikkoon (viikko 45) 
mennessä. 

KAMPANJAN MATERIAALIPAKETTI sisältää Onko huumeiden käyttö jokaisen 
oma asia? -menetelmäkortit, Keep Calm and Stay Drug-Free – We Support You 
-julisteen, tarroja, kannabis mythbustereita sekä esitteitä.

LISÄKSI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN VIIKOLLA YAD:n YouTube-kanavalla alkaa 
Viikon väite -videopostaussarja, jossa esitetään viikottain yksi päihteisiin liittyvä 
väite, josta on mahdollisuus keskustella videon kommenttiketjussa. Lisäksi vide-
oita voi käyttää ehkäisevän päihdetyön välineenä esim. nuorisotiloilla ja -taloilla, 
kouluissa, työpajoilla sekä etsivässä nuorisotyössä.

MATERIAALIPAKETIT TILATTAVISSA 10.10.2016 alkaen osoitteessa www.yad.fi. 
Viikon väite -videopostaussarja Youtube-kanavalla YAD Youth Against Drugs vii-
kosta 45 alkaen, liity siis kanavan seuraajaksi jo nyt!

Lisätietoja: 
Ehkäisevän päihdetyön suunnittelija 
Petra Karinen
040 553 5701
petra.karinen@yad.fi

Verkkovapaaehtoistyön suunnittelija
Anne Hämäläinen
0400 234 317
anne.hamalainen@yad.fi

NUORISOTYÖN VIIKKO (10.–16.10.) JA 
EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN VIIKKO (7.–13.11.) 
LÄHESTYVÄT:

 » EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN VIIKKOA 
VIETETÄÄN JÄLLEEN 7.–13.11.2016. 
Nyt huomio kiinnitetään erityisesti 
ehkäisevän päihdetyön hyviin käy-
täntöihin. Tänä vuonna Ehkäise-
vän päihdetyön viikolla halutaan 
kannustaa puhumaan ja kysymään 
rohkeasti päihteidenkäyttöön liitty-
vistä asioista.

 » 10.–16.10. VIETETÄÄN NUORISOTYÖN 
VIIKKOA. Näytä somessa, että olette 
joko porukkana tai yksilöinä #Huppa-
rikansanPuolella ja että nuorisotyö on 
#Syrjinnästävapaa. Selfiet ja melfiet voi 
ottaa huppari päällä ja Syrjinnästä vapaa 
alue -kyltti näkyvästi kainalossa. Tägää 
ja jaa kuvat fb:ssä/instagramissa/twitte-
rissä sekä HupparikansanPuolella 2016 
-tapahtumasivulla fb:ssä.

 » UUTTA TARRAA on laitettu liikenteeseen 
mm. Street Teamiläisten välityksellä.  
Let's get high on pokémon!
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Yhteystiedot

Kaikkien työntekijöiden s-postiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@yad.fi, ellei 
toisin ole mainittu. Hallituksen sähköposti: hallitus@yad.fi. Paikallisosastojen 
yhteystiedot löydät netistä www.yad.fi/yhteys. 

Jyväskylä

Ulla Kuokkanen 
toimistosihteeri
yad@yad.fi
040 827 6250 
(jäsenyysasiat, 
osoitteenmuutokset, 
materiaalien tilaukset)

Janne Paananen
toiminnanjohtaja
040 551 9067 

KOKEMUSASIANTUNTIJUUS- PROJEKTI (EXP2)

www.yad.fi/facebook www.yad.fi/twitter

www.yad.fi/youtubewww.yad.fi/instagram

Tapahtumakalenteri
Lokakuu

 » 30.9.–2.10. TIIMIPÄIVÄT Vesalan leirikeskuksessa

 » 1.10.–31.10. ÄÄNESTÄ YADin Jennaa vuoden vapaaehtoiseksi:   
www.kansalaisareena.fi/vapaaehtoinen

 » 1.10.–31.10. KÄY VASTAAMASSA YADin viestintäkyselyyn:    
www.yad.fi/viestintakysely

 » 10.–16.10. NUORISOTYÖN VIIKKO

 » 15.10. TUKIYSTÄVÄKOULUTUS, kts. s. 18

 » 18.10. YADDIKTI 5/2016 ilmestyy

 » 22.–23.10. SPR:N KAMAVAPAAT

Marraskuu
 » 7.–13.11. EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN VIIKKO

 » 12.11. KÄTTÄ PIDEMPÄÄ       
– päihdekasvatuksen menetelmäkoulutus, kts. s. 11

 » 20.11. YAD RY:N HALLITUKSEN SYYSKOKOUS

 » 30.11. YADILAINEN 4/2016 ilmestyy

Joulukuu
 » 3.12. VAPAAEHTOISTEN PÄIVÄ

 » 3.–4.12. INFOPISTEKOULUTUS, kts. takakansi

LUTAKONAUKIO 3, 40100 JYVÄSKYLÄ

Hanna Lamberg
ehkäisevän huumetyön
suunnittelija
050 522 8708
(paikallistiimit, 
infopiste- ja festarityö)

Saara Mansikka-aho
järjestötiedottaja
040 350 0644

Anne Hämäläinen
verkkovapaaehtoistyön
suunnittelija (Street Team)
0400 234 317

Kim Hokkanen
oppisopimustyöntekijä
040 721 2415

Tampere
SALHOJANKATU 42, 33500 TAMPERE

Petra Karinen
ehkäisevän huumetyön
suunnittelija
040 553 5701
(verkkovaikuttajat, 
jalkautuva tiimi, 
päihdekasvatus)

Susanna Kärki
projektityöntekijä
040 721 1872

Ville Nieminen
projektityöntekijä
0400 218 360


