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Liity osoitteessa
www.yad.fi/osallistu

Viha ja raivoaminen ovat inhimillisiä tunteita, jotka voivat olla täysin oikeutettuja. Oleellista
on, että miten tunteet kanavoi. Parhaimmillaan ne saavat ihmiset vaatimaan muutosta
ja tekemään sen eteen jotain, toimimaan. Mutta huutamalla, särkemällä ja jakamalla
törkyjuttuja toisista saa aikaan vain vahvemman vastareaktion, joka helposti kääntyy
itseään vastaan.

Vihainen alkusyksy
Ystäväni pohti FB:ssä että Suomessa vihataan tällä hetkellä kovin paljon: ”Yhtäkkiä kaikki
raivoaa kaikille: autoilijat pyöräilijöille, pyöräilijät autoilijoille, maahanmuuton vastustajat
pakolaisten ottamista kannattaville ja toisin päin. Opettajat kirjoittaa paljastuskirjoituksia
kauheista rehtoreista ja jengi on ärtynyt kun toiset pukeutuu Flow'ssa väärän merkkisiin
vaatteisiin. Ei ole hyväksi olla näin vihainen.”
Aivan kuin olisi jonkin aikaa kytenyt asemasota, jossa on valittu puolia ja nyt kaikki tuo
patouma tuodaan julki vahvoin sanakääntein ja välillä jopa fyysisesti. Tämähän muistuttaa
kymmenen vuoden takaista huumekeskustelua: viis argumenteista, kyllä huutamalla ja
meuhkaamalla saa asiansa kuuluviin. No, ehkä niin, mutta muuttaako se lopulta mitään?
Useimmiten rintamalinjan molemmin puolin on fiksuja ihmisiä, jotka ovat monessa kohdin
oikeassa ja se lopullinen totuus on jossain siinä välissä. Mutta eihän siihen väliin uskalla
kukaan edes mennä totuutta etsimään, kun molemmin puolin tulee turpaan.

Luokittelemme usein itsemme meihin ja muut sitten muihin. ”Me” teemme fiksuja perusteltuja ratkaisuja ja ”ne” ovat yksinkertaisesti väärässä. ”Me” osaamme käyttää päihteitä
sivistyneesti, ”niistä” tulee alkoholisteja ja narkomaaneja. ”Me” olemme suomalaisia, ”he”
maahanmuuttajia. ”Meillä” on oikeus huutaa ja olla kovasti mieltä ja ”heillä” on velvollisuus kuunnella.
Me ihmisinä jäsennämme maailmaa luokittelemalla, joten sekin on inhimillistä. Se on
hyvä muistaa ja tiedostaa. Vaikka olemmekin meitä, niin hekin saattavat olla vähintään
yhtä oikeassa kuin mekin.
Me täällä YAD:ssa ajatellaan, että avarakatseisuus, suvaitsevaisuus ja toisten ihmisten
kunnioittaminen on hedelmällisempää kuin vihaaminen. Yhdessä tekeminen kaikkein
hedelmällisintä. ”Meitä” kiinnostaa, mitä mieltä ”te” olette ehkäisevästä päihdetyöstä ja
mitä sen jälkeen voisimme tehdä yhdessä vähentääksemme huumeista ja niiden käytöstä
aiheutuvia haittoja.
Peace & Love,
JanneP
PS. Voit aloittaa tutustumisen esmes netistä: www.yad.fi , Twitteristä: @yadry, Instagramista: yad_ry ja Facebookista: www.yad.fi/facebook
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YAD siirtyy sähköiseen
hallitusvaliin
YAD on viime vuosina pyrkinyt raahaamaan järjestöä kohti 2000-lukua. Testaamme tänä
syksynä ensimmäisen kerran sähköisiä hallitusvaaleja, jotta kaikilla YAD:n jäsenillä olisi
yhtäläisen helppo mahdollisuus äänestää.
Äänestys tullaan toteuttamaan siten, että YAD:n jäsenet voivat henkilökohtaisen salasanan
turvin käydä äänestämässä varta vasten rakennetulla äänestyssivulla.
Aikataulullisesti syksyn hallitusvaali tulee menemään seuraavasti:

1. Hallitukseen ehdokkaaksi asettumista mainostetaan 5/15 Yadilaisessa.
2. Hallitukseen haluavien ehdokkaiden tulee ilmoittaa halukkuudestaan osoitteeseen
janne.paananen@yad.fi 8.11. mennessä.

YAD:n jäsenille suunnattu
strategiakysely 2016-2018
oothan jo käynyt vastaamassa?
YAD:n strategiakausi 2012-2015 päättyy vuoden lopussa ja on aika suunnata
katse tulevaisuuteen ja luoda uusia suunnitelmia. Työstämme YAD:ssa strategiaa
vuosille 2016-2018. Toivomme kaikkien jäseniemme osallistuvan strategian
suunnitteluun. Käythän vastaamassa ja vaikuttamassa YAD:n linjauksiin ja tulevaisuuden toimintaan!
Mihin YAD:n tulisi suunnata tulevaisuudessa voimavaroja? Mikä toimintamme
merkitys on vapaaehtoisille? Miten meidän tulisi ottaa kantaa huumepolitiikkaan?

postitetaan jäsenille 16.11. kirjeitse ja/tai sähköpostilla.

Nyt voit vaikuttaa tulevaan strategiaan vastaamalla kyselyyn, jossa kartoitetaan
muun muassa yllä olevia asioita. Kysely on tarkoitettu kaikille YAD:n jäsenille,
niin aktiivisesti toiminnassa mukana oleville kuin kannatuksen vuoksi jäsenmaksua maksaville.

4. Sähköinen äänestyssivu aukeaa 17.11. ja äänestysaikaa on lauantaihin 28.11. puolil-

Strategiakysely suljetaan 6.9.2015.

3. Äänestysaineisto (ehdokasesittely, äänestysohjeet sekä henkilökohtainen salasana)

leöin asti.

5. YAD:n syyskokous pidetään 29.11. Myös syyskokouksessa voi asettua ehdolle ja syys-

kokoukseen osallistuvat jäsenet, jotka eivät ole sähköisesti äänestäneet, voivat siellä
äänestää. Tämän jälkeen sähköiset äänet ja syyskokouksen äänet lasketaan yhteen ja
julistetaan uusi hallitus.

www.yad.fi/strategiakysely
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Festarikesä 2015!
Infopiste- ja festaritiimin vapaaehtoiset ovat kiertäneet tämän kesän aikana jo 12 festarit ja
tätä kirjoittaessani edessä on vielä Jyväskylässä järjestettävä Lutakko Liekeissä. Vapaaehtoisia on ollut kesän aikana noin 40, joista parisenkymmentä ensimmäistä kesää mukana!
Festarikävijöitä on kohdattu kesän aikana lähes pari tuhatta ja huumetestejä on tehty
viitisensataa. Sekä kävijöiltä että vapaaehtoisilta on tullut pääasiassa vain positiivista ja
innostunutta palautetta. Alla festariblogista poimittuja vapaaehtoisten fiiliksiä!
”Käymistäni keskusteluista jäi vahviten mieleen keskustelut, joiden aiheena oli läheisen
huumeidenkäyttö. Molemmissa tapauksissa tärkein kysymys läheiseltä minulle oli ”Mitä
voin tehdä, että saan läheiseni irti huumeista?!” Toivottomuus, pettymys, viha, suru ja
henkinen väsymys paistoivat läheisten kasvoilta ja koko olemuksesta. Jouduin kertomaan,
että heidän etsimäänsä salasanaa huumeriippuvuuden poistamiseksi ei ole olemassa. Kaikki
antamani vinkit muun muassa käyttäjän kanssa keskustelemisesta, hoitoon ohjaamisesta
sekä omasta esimerkistä elää huumeettomana olivat läheiset jo kokeilleet ja todenneet
ne turhiksi. On vain odotettava, että käyttäjä itse on valmis vapautumaan riippuvuudes-

ta. Tämä vastaus ei tietenkään ilahduttanut näitä käyttäjien läheisiä. Pää painui maata
kohti, hartijat lysähtivät syvän huokauksen päätteeksi ja silmät kimmelsivät kyynelistä..
Epätoivo oli hetkessä läsnä todella voimakkaana. Muistutin läheisiä huolehtimaan myös
omasta jaksamisesta ja he suunnittelivatkin viettävänsä loppuajan festareista huolesta
vapaana. Onneksi toinen näistä keskustelijoista tuntui löytävän pienen toivon pilkahduksen jakamistamme materiaaleista sekä koko järjestöstämme! ”Minä olisin niin onnellinen,
jos hän (käyttävä läheinen) joku päivä olisi täällä teillä töissä!”, kuului tämän läheisen
toive. Hän keräsikin innoissaan materiaalejamme laukkuunsa ja aikoi antaa ne käyttävälle läheiselleen luettavaksi. Saimme moneen kertaan kiitokset tekemästämme hyvästä
ja tärkeästä työstä! Vaikka keskustelut olivat todella syvällisiä ja rankkoja, molemmat
tapaukset kuitenkin lähtivät pisteeltämme hymyssä suin ja sydän (toivottavasti) hieman
kevyempänä jatkamaan matkaa.” / Tiina, Qstock
”Viikonloppu meni aikapoimussa, mutta tapasin uskomattomia ihmisiä, sain uusia ystäviä,
tanssin itseni henkihieveriin lauantaina paisteessa ja sunnuntaina rankkasateessa, söin
paljon, nauroin, halasin, rakastin. Otsa ja rintakehä paloivat, hartioilla hiertymiä rinkasta.
Uskaltaisin sanoa, että elämäni paras viikonloppu. Ja elämä kiinnostaa enemmän kuin
koskaan.” / Liisa, Ilosaarirock

jatkuu » 7

”Erityisen mieleenpainuvan keskustelun kävin
erään nuoren naisen kanssa, joka pisteelle
tultuaan vaikutti hyvin kiireiseltä. Hänellä
oli kiire päästä näkemään suosikkibändinsä,
mutta kun aloimme keskustelemaan, juttua
riitti niin paljon, että ehdin esittää vain
ensimmäisen kysymyksen ja huomasin aikaa
kuluneen jo melkein 20 minuuttia. Kiire
unohtui siinä tilanteessa täysin, kun aihe
herätti molemmin puolin mielenkiintoista keskustelua ja paljon uusia ajatuksia.”/
Matti, Provinssi
” Itselleni jäi parhaiten mieleen ne hetket,
joina festarioitsijat tulivat muuten vain
juttelemaan, ilman että he tekivät huumetestiä. Ne
keskustelut ovat minusta kaikista parhaita, en osaa sanoa miksi. Niissä
on oma juttunsa, koska huomaa, että kaveri haluaa vain jutella. - - Minä jo perjantaina
kovasti odottelin erästä kaveriporukkaa, jotka käyvät joka vuosi pisteellä tekemässä
testin, ja lauantaina he sitten käväisivät. Tein testin heille viime vuonnakin, joten olimme
käytännössä jo tuttuja! Saimme taas heiltä kovasti positiivista palautetta miten hyvää
työtä teimme. Sellainen palaute on aina mukava ottaa vastaan.” / Saana, Nummirock
”Hirveän syvällisiä ja huikeita keskusteluja ei itselläni ollut kenenkään kanssa, mutta nautin
aina niistä, jotka tulevat ensin kettuilemaan ja hakemaan meidän kortteja ”väsäreiksi”
luullen, ettemme tajua mistään mitään. Sitten kun niiden kanssa tovin juttelee, niin usein
asenne YAD:ia kohtaan muuttuu aika tavalla. Me kun ei olla entisajan pelotteluvalistajia
tahi streittariutta tuputtavia kukkahattutätejä, vaan halutaan herättää keskustelua ja
avartaa ihmisten ajattelua sekä tarjota päihteettömiä vaihtoehtoja. Festareilla kun voi
viihtyä selvinpäinkin :D” / Riikka, Kivenlahtirock
Mennyt kesä on ollut huikea: innostuneita vapaaehtoisia, festareita ja paljon hyvää fiilistä!
Minä jatkan parin viikon päästä olevan purkuviikonlopun jälkeen kohti uusia tuulia, eli
tässä kohtaa kiitos ja kumarrus kaikille ja toivottavasti nähdään vielä!
- Satu, festarityöntekijä, YAD
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Katuliidut varastoon ja
suunta kohti syksyä
Street Teamin kesä oli aktiivinen. Uusia striibalaisia saatiin mukaan kesä- elokuun välisenä
aikana mukavasti ja Street Team 2 -hanke alkaa olla loppukiriä vaille valmis ja paketissa.
Hankkeen tuloksista ja tulevaisuudesta voit lukea tarkemmin seuraavasta Yadilaisesta.
Street Teamista on työn alla koko hankkeen kattava sosiaalinen tilinpito, johon kootaan
mahdollisimman monipuolisesti hankkeen aikaansaannokset, sekä vapaaehtoisten kokemukset toiminnasta.

1.sija: katrikaisa

Elokuussa postiin lähti toinen erä nuokkarikirjeitä, yhteensä 30 nuorisotalolle. Tavoitteena on saavuttaa erityisesti nuorisotyöntekijöitä ja kannustaa heitä hyödyntämään
Street Teamin tehtäväpankkia esimerkiksi nuokkareiden pienryhmätoiminnassa, sekä
levittämään tietoa toiminnasta omalla paikkakunnallaan. Vinkkejä ja materiaaleja Street
Teamin tehtäväpankin hyödyntämiseen voi kysellä osoitteesta hanna.ikonen@yad.fi.
Nuokkarimatskuja voi myös tilata omalle nuokkarilleen vietäväksi Street Teamin Valista
nuorisotyöntekijää! -tehtävän kautta.
Street Teamin Katuluuta… eiku liitu! -skaba on nyt laitettu talviteloille ja kesän aikana
raportoiduista liituiluista on valikoitu parhaimmat. Kisan voitti tuomariston yksimielisellä
päätöksellä katrikaisa ”Kuolema kuittaa huumevelat" -liituilulla, toiselle sijalle ylsi Jokurandomin video ja kolmanneksi sijoittui Stinde ”Jätä lakka tukkaan!” -kuvalla. Kiitos kaikille
kisaan osallistuneille! Tarkemmat tiedot kisan tuloksista löytyvät Street Teamin blogista.

2.sija: Jokurandom (video)
instagram.com/p/4l69HciTZn/?takenby=yad_street_team

3.sija: Stinde

- Hanna, Street Team Crew

Street Team 11

Sarin YAD WORD CLOUD 2012-2015
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- Sari

Sukelluskuva: s.fi
esku
www.sukellusk

Kiitos Sari! Sarin sijaisuus YAD:ssa päättyy ja 1.9. hän aloittaa
projektikoordinaattorina Jyvälän Setlementin Suunta-projektissa.
Hanna Lamberg jatkaa 1.9. alkaen YAD:n ehkäisevän huumetyön suunnittelijana.
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Kartanoelämää keskellä kesää
YADin ja KRISin yhteinen kesäleiri entisille käyttäjille vietettiin tänä kesänä Antaverkassa
Ylöjärvellä 14.−17.7.. Leiriohjelmassa oli muun muassa melontaa, paintballia, aarteenetsintää,
voimaannuttavaa taiteilua ja ulkopelejä. Suurin nautinto syntyi kuitenkin hyvästä seurasta
ja auringon paisteesta. Seuraavaa kesää odotellessa… nauttikaamme edellisestä kuvin :)

yle.fi/huumesuomi
"Maanantaista 17.8. alkaen MOT:n ohjelmapaikalla TV1:ssä esitetään dokumenttisarja
huumeiden historiasta.
Huume-Suomen historia on kokonaisuus, joka koostuu neljästä tv-dokumentista (Kemiallisia unelmia, Sotasisua pillereistä, Tajunnan kumous ja Kontrollin vastaisku) ja neljästä
verkkodokumentista (yskänlääkkeet, kannabis, LSD ja amfetamiini). Dokumentit kertovat,
miten huumeita on kokeiltu, käytetty, kontrolloitu ja kielletty.
Huume-Suomen haastateltavina ovat näkijät ja kokijat, ihmiset, jotka ovat itse olleet
tekemisissä huumaavien aineiden kanssa: farmaseutit, lääkintäupseerit, sotilaat, potilaat,
kansalaisaktiivit, poliisit ja salakuljettajat. Sarja on tutkivaa journalismia ja yllättäviä
faktoja, se herättää tunteita ja keskustelua.
Koko viime vuosisadan alkupuoliskon kannabis, oopium, morfiini, heroiini ja amfetamiini
olivat lääkeaineita, joita satunnaisesti myös väärinkäytettiin. Kaikki aineet otettiin aluksi
vastaan avoimin mielin ja suurin toivein. Riskit ja vaarat paljastuivat vasta vähitellen.
Vielä 1960-luvun alku oli viattomien kokeilujen aikaa. Vuosikymmenen loppua kohti
huumekokeilut kiihtyivät ja levisivät pienistä taidepiireistä laajojen nuorisojoukkojen
keskuuteen. Kontrollikoneisto havahtui ja alkoi kiristää otettaan. Huumeiden käytöstä
tuli rikos vuonna 1966.
Nyt viitisenkymmentä vuotta jatkunut tiukan huumekontrollin aika on tullut murroskohtaan.
Osa aineista on palaamassa laillisiksi lääkkeiksi. Kannabista määrätään jo MS-tautiin ja
kroonisiin kipuihin. Psykedeelien - kuten LSD:n ja psilosybiinin - käyttöä mm. masennuksen
hoidossa tutkitaan jälleen."
(http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/08/17/huume-suomen-historia?ref=ydd-related-content)

Telkkuvinkki: Huume-Suomen historia
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JALOSTAMO

Kokemusasiantuntijuuskoulutus

alkaa syyskuussa viikolla 39!

Oletko huumeita käyttänyt, Tampereen tai Jyväskylän seudulla asusteleva nuori aikuinen
(18–35 v.) ja valmis kertomaan tarinaasi, jotta joku ehkä valitsisi toisin? Tule tekemään
arvokasta vapaaehtoistyötä!
Pääset kohtaamaan pelkojasi turvallisesti. Haastamaan itseäsi. Saat mielenkiintoista
tekemistä päihteettömässä ilmapiirissä, uusia kokemuksia ja iloa ilman huumeita. Työsi
on tarpeellista ja näkökulmaasi tarvitaan!
YAD:n Expa-hanke järjestää syys-lokakuussa 2015 maksuttoman kokemusasiantuntijakoulutuksen, jossa koulutamme vapaaehtoisia, huumeita käyttäneitä nuoria aikuisia
tekemään ehkäisevää huumetyötä 15–18-vuotiaille nuorille. Koulutus koostuu kahdesta
illasta ja yhdestä viikonlopusta. Tampereen koulutus alkaa viikolla 39 (tarkempi ajankohta
ilmoitetaan myöhemmin) ja huipentuu mökkiviikonloppuun 9.–11.10. Koulutus järjestetään
myös Jyväskylässä, jos ilmoittautuneita riittää.
Koulutuksessa opetellaan käyttämään omaa kokemusta ehkäisevään työhön: opitaan
vuorovaikutustaitoja ja jaetaan tietoja käyttäjistä ja käyttökulttuurista. Itsetuntemuksesi
yhdistyy muiden kokemuksiin ja tutkittuun tietoon käyttäjistä. Koulutukseen kuuluu myös
elämyksellistä ja hyvinvointia tukevaa toimintaa.
Kokemusasiantuntijana pääset tekemään parin kanssa huumekasvatuskeikkoja nuorten
pienryhmille. Huumekasvatuskeikkojen ohella tapaamme koulutuksen jälkeen myös jakaen
kokemuksia ja tehden yhdessä kaikenlaista mieltä ja kehoa sykähdyttävää: tänä vuonna
vapaaehtoisten kanssa on käyty mm. mikroautoilemassa. Se, mitä päädymme yhdessä
tekemään, riippuu vapaaehtoisistamme – ehkä siis myös sinusta?
Hankkeen kaikki toiminta on päihteetöntä ja soveltuu siis hyvin käytön lopettaneille.
Toiminnan tavoitteena on myös tukea vapaaehtoisten kuntoutumista, päihteettömyyttä
ja osallisuutta.

Tervetuloa kouluttautumaan kokemusasiantuntijaksi!
Tutustumme jokaiseen koulutukseen tulevaan ennen koulutusta. Ilmoita olemassaolostasi meille kuten mukavaksi tunnet ja/tai vinkkaa asiasta tuntemillesi hyville tyypeille!
Juuso Armila & Susanna Kärki
juuso.armila@yad.fi / susanna.karki@yad.fi
040 721 2415 / 040 721 1872
Facebook: Juuso Yad / Susanna Yad
Ps. Voit halutessasi ilmoittautua myös Kokemusasiantuntijuus-koulutuksen Facebooktapahtumaan.

GURUSTAMO

Jalostamon ohessa järjestetään ensimmäistä
kertaa myös viikonloppukoulutus Gurustamo, jossa
valmennetaan kokemusasiantuntijakoulutuksen
käyneitä tekemään keikkoja eri rooleissa. Tulossa
on tilaisuuksia sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja ammattilaisille, jonne kaivataan kokemusasiantuntijoita puhumaan. Näistä keikoista
maksetaan myös pieni rahallinen palkkio. Jos olet
kiinnostunut jatkamaan kokemusasiantuntijana
vaativammissa tehtävissä, ilmoita itsesi Gurustamoon 20.9. mennessä Susannalle tai Juusolle!
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Lyrics

Sad to See Your Sorrow
Clawfinger

Sad to See

Your Sorrow
Ruotsalainen Clawfinger saapui ryminällä
musiikkimaailmaan kantaaottavien sanoitusten kera 1990-luvun alussa. Bändin
ensialbumin, Deaf Dumb Blindin, tiukka
aggressiivisen rapin ja metallin sekoitus
rikkoi raja-aitoja ja upposi yleisöön pomppumetallin kultakauden alkaessa.
Yksi Deaf Bumb Blindin vaikuttavimpia rykäisyjä on upeasti sanoitettu Sad to See Your
Sorrow. Kappale on lohduton kuvaus käyttäjän rinnalla elämisestä ja avuttomuuden
tunteesta päättyen upeisiin riveihin: ”But you see you're still the only one that can ever
dry your tears. So don't rely on anyone below or up above you. You better grab your life
and then get a grip before it disappears”.

Kuuntele ja kommentoi:
www.huumebiisit.fi/rock/clawfinger-sad-to-see-your-sorrow/

Deaf Dumb Blind (1993)
I want to touch you but I don't possess the power
It turns me inside out to feel the pain of your distress
You push the needle deeper in your arm for every hour
I know you're life was beautiful but now it's turned into a mess
I've tried to understand you but the thought seems so unreal
That a person would forsake herself and try to break herself with pain
Just like a child you're so innocent and you long so much to feel
But instead you push the needle deeper down your vein
Sad so see you sad to see your sorrow
You know I've seen you in so many different ways
The reflections of your agony are scarred upon your face
You warm the spoon just to numb yourself from much much better days
And you hope that someone else is there who might want to take your place
Every time you scream I hear you though you scream so silent
And you're longing for your baby child to be in a much better place
So addicted to your loneliness full of self destructive violence
You still try to love your child and see the smile upon its face
Take away the pain and take away the sorrow
I cry in silence hoping you'll come through
Take away the pain you could be dead tomorrow
I wish that I could help you but there's nothing I can do
I WISH THAT I COULD HELP YOU BUT THERE'S NOTHING I CAN DO
I feel as if I'm by your side even though you're far away from here
The poison mingles with your blood and slowly satisfies you
But what I wonder most of all is if you really want to disappear
You keep struggling with emotions mixed inside you
Please don't disappear you know too many people love you
But you see you're still the only one that can ever dry your tears
So don't rely on anyone below or up above you
You better grab your life and then get a grip before it disappears
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Ilmoitustaulu
11.–13.9.2015
festareiden
PUrkuviikonloppu

#hupparikansanpuolella

YAD:n festarikiertueen purkuviikonloppu järjestetään
11.−13.9.2015 Toivakassa Paloskylän leirikeskuksessa.
Purkuviikonloppu on tarkoitettu kaikille tänä kesänä
YAD:n infopisteellä työskenneille sekä jalkautuvan
päihde-ensiaputiimin toiminnassa mukana olleille
vapaaehtoisille. Lisätiedot ja ilmoittautuminen 6.9.2015
mennessä: festarit@yad.fi tai 050 408 3887.

YAD:n joukkue on polkenut toukokuusta alkaen
yhteensä 7900 kilometriä. HYVÄ ME, pian ollaan
poljettu Vladivostokiin saakka ;)

www.kilometrikisa.fi
1.5.–22,9,2015

Nuorisotyön viikkoa vietetään taas lokakuussa 5.-11.10.
#HupparikansanPuolella-haaste:

1. Ota itsestäsi selfie huppari päällä ja jaa kuva Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa.

Liitä mukaan kampanjan tunniste sekä oman paikkakuntasi nimi, esimerkiksi #Hamina ja
#HupparikansanPuolella. Haasta samalla muut hupparikansan puolelle. Kutsu kaveriesi
lisäksi mukaan kuntapäättäjiä, kansanedustajia ja järjestöjohtajia.

2. Voit halutessasi tulostaa #HupparikansanPuolella-plakaatin (pdf) ja käyttää sitä kuvassa.
3. Varmista, että oma paikkakuntasi on #HupparikansanPuolella. Seuraamme tilannetta

ja kerromme, missä ollaan näkyvimmin #HupparikansanPuolella. Muistathan siis liittää
oman paikkakuntasi nimen #-merkillä kuvasi yhteyteen.

YADin festarityö oli ehdolla uutisjutuksi
RAY:n Inhimillisten Uutisten kesäkiertueelle
ja sijoittui äänestyksessä hienosti kymmenneksi. Kiitos kaikille äänestäneille! Ei päästy
mukaan varsinaiselle kesäkiertueelle, mutta
Inhimillisten Uutisten toimitus teki kuin
tekikin jutun meidän festarityöstä, sen voi
käydä lukemassa osoitteessa:

www.inhimillisiauutisia.fi/youth-against-drugs/1431420

21

Yhteystiedot

Tapahtumakalenteri
SYYSKUU
10.9. Jyväskylän paikallisosaston
syksyn eka kokoontuminen ja
LETTUKESTIT! Tervetuloa!

11.−13.9. Festarikiertueen

2015 PURKUVIIKONLOPPU, kts.
lisätiedot s. 9

18.−19.9. STRATEGIA- JA
LINJAUSPÄIVÄT Frantsilassa

VKO 39 EXPAN JALOSTAMO +
GURUJALOSTAMO Tampereella

LOKAKUU
2.−4.10. TIIMIPÄIVÄT Särkisaaren
leirikeskus, Jämsä

5.−11.10. NUORISOTYÖN VIIKKO
9.−11.10. EXPAN MÖKKIVIIKONLOPPU

Jyväskylä

Lutakonaukio 3, 40100 Jyväskylä

Ulla Kuokkanen

toiminnanjohtaja

(jäsenyysasiat,
osoitteenmuutokset,
materiaalien tilaukset)

Hanna Lamberg

yad@yad.fi
040 827 6250

17.−18.10. KAMAVAPAAT

040 551 9067

ehkäisevän huumetyön
suunnittelija

050 522 8708

Saara Mansikka-aho
järjestötiedottaja

040 350 0644
Street Team
Hanna Ikonen

projektityöntekijä

0400 234 317

(paikallisosastot,
infopiste- ja festarityö)

22.10. EXPAN HUMAK-PÄIVÄ
31.10. HALLOWEEN-BILEET
Tampereella, järj. YAD ja SETA

31.10.−1.11. INFOPISTEKOULUTUS

Tampere

Salhojankatu 42, 33500 Tre

Tampereella

Petra Karinen

MARRASKUU

JOULUKUU

2.−8.11. EHKÄISEVÄN PÄIHDE-

12.12. KÄTTÄ PIDEMPÄÄ @TRE

TYÖN VIIKKO

Janne Paananen

toimistosihteeri

ehkäisevän huumetyön
suunnittelija

040 553 5701

(verkkovaikuttajat,
jalkautuva tiimi,
päihdekasvatus)

28.11. (LA) KAMAKOULUTUS @JKL

Ville Nieminen

29.11. (SU) SYYSKOKOUS @JKL

0400 218 360

oppisopimustyöntekijä

Kokemusasiantuntijuus
-projekti (Expa)
Susanna Kärki

Helsinki

projektityöntekijä

Helsingin tukiystävätoiminta
kokoontuu osoitteessa
Ratavartijankatu 4 LT 3,
00520 Helsinki

Juuso Armila

Annukka Blom-Ruohisto
050 567 8451

040 721 1872

projektityöntekijä

040 721 2415

(tukiystävätoiminta,
Helsingin seudun
paikallistoiminta)

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.
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