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3Pääkirjoitus

Kokoontumisajoista 
vauhtia vuoteen 2015
Syksyisin YAD:lla on parit loistavat kokoontumisajot. Ensin työntekijät ja hallitus 
kokoontuvat Strategia- ja linjauspäiville, jolloin arvioidaan vuoden aikana tehtyä työtä ja 
suunnitellaan seuraavaa vuotta. Tämän jälkeen vuoden mittaan YAD:n eri vapaaehtois-
tiimeissä ansioituneimmat vaparit, tiimejä ohjaavat työntekijät sekä hallituksen jäsenet 
kokoontuvat Tiimipäiville pohtimaan tiimien kuulumisia. Ylläolevassa kuvassa Tiimipäi-
villä kudottiin lankakerää sen mukaan, mihin YAD:n tiimiin kukin kuului. Monet YAD:n 
vapaaehtoiset toimivat useissa meidän vapaaehtoistiimeistämme.

Näiden päivien merkitys ensi vuotta suunnitellessa on suuri. On huisia olla järjestössä, 
jossa vapaaehtoisten ääni kuuluu ja näkyy vahvasti itse toiminnassa. Monet YAD:n pitkä-
aikaiset vapaaehtoiset päätyvät hallitukseen ja näin varmistuu, että kentän ääni kuuluu 
ylimmälläkin päätöstasolla. 

Ensi vuotta suunnitellessa päätimme nostaa esiin viisi painopistealuetta, joihin YAD 
tulee panostamaan:

1.  Vapaaehtoisten hyvinvointi ja jaksaminen
Vapaaehtoisiin panostamisen tulee olla YAD:ssa yksi painopistealue vuodesta toiseen, 
koska vapaaehtoiset ovat järjestön selkäranka. Heidän jaksamiseen, tukeen, hyvinvoin-
tiin ja palkitsemiseen tulee kiinnittää huomiota myös vuonna 2015. Vapaaehtoisten 
osallistaminen ja heidän mielipiteidensä kuuleminen nähdään YAD:ssa erittäin tärkeänä. 

2. Viestintä
YAD:lla on vankka asiantuntemus niin vapaaehtoistyöstä kuin päihdeasioistakin, joten 
annetaan sen kuulua ja näkyä muillekin. Myös ensi vuonna on tarkoitus palkata järjes-
tötiedottaja tässä asiassa auttamaan. Vuoden 2015 viestintäsuunnitelmassa on muun 
muassa sosiaalisen median toimintasuunnitelman luominen ja visuaalisen ilmeen 
yhdenmukaistaminen. Lisäksi panostetaan uusien jäsenien rekrytointiin, paikallistoi-
minnan mainostamiseen sekä järjestön tiimitiedotteen kehittämiseen.

3.  Kokemusasiantuntijuus-, tuki- ja vertaisneuvontatoiminta
EXPA – Kokemusasiantuntijuus ehkäisevässä huumetyössä -hankkeen myötä käyttö-
taustaisten kokemusasiantuntijuus on yksi painopistealue. Expan toimintaa pyritään 
laajentamaan Tampereelta myös Jyväskylään. Kokemusasiantuntijuushankkeen tarkoi-
tuksena on luoda osallisuuden ja vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia toipuville 
nuorille aikuisille ja saada kentän ääntä entistä enemmän kuuluviin.

4.  Kannabiskeskustelu ja -menetelmät
YAD on ollut muutaman vuoden ajan vahvasti mukana keskustelemassa kannabispo-
litiikasta. Ensi vuonna jatketaan aktiivista keskustelua kiinnijäämisen ja rangaistusten 
seurausten kohtuullistamisesta ja pyritään vaikuttamaan asenteisiin ja ennakkoluuloi-
hin lisäämällä tiedostavuutta aiheen ympärillä. 

5.  Nuorten parissa toimivat aikuiset
YAD:ssa uskotaan lähi- ja kotikasvatukseen ehkäisevässä huumetyössä, eli mahdollisim-
man lähellä nuorta olevien aikuisten osallisuuteen päihdekasvatuksessa. Vuonna 2015 
panostetaan siihen, että nuorten parissa työskentelevillä ammattilaisilla ja aikuisilla 
on välineitä, menetelmiä ja tietoja päihdekasvatuksen toteuttamiseen. Ensi vuonna 
pyritään kehittämään ja julkaisemaan yksi tai kaksi uutta päihdekasvatusmenetelmää.

– JanneP, toiminnanjohtaja, YAD ry
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Tiesithän, että kaikilla YAD ry:n jäsenmaksun maksaneilla on oikeus vaikuttaa järjestön 
asioihin. YAD ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään su 16.11.2014, tule ja vaikuta! 
Tarkemmat tiedot näet viereisen sivun syyskokouskutsusta.

Syyskokouksessa voi asettua ehdolle hallituksen jäseneksi tai varajäseneksi. Hallituk-
sen jäsenet valitaan kaksivuotiskaudeksi, joten osa nykyisessä hallituksessa istuvista 
jatkaa automaattisesti myös seuraavana vuonna. Vuoden 2014 hallituksesta vuodelle 
2015 jatkavat Ville Särkelä ja Tuomas Laine. Muut jäsenet hallitukseen äänestetään 
syyskokouksessa – tutustu ehdokasesittelyihin ja tule äänestämään!

KUTSU YAD ry:n syyskokoukseen

Tervetuloa mukaan päättämään 
yhdistyksen asioista! Kahvitarjoilu!

AIKA: Su 16.11.2013, klo 12:30-14:30
PAIKKA: Tampereen toimisto, Näsilinnankatu 21 A 20, 33210 TAMPERE

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 järjestöihin ja tai yhteistyöryhmiin, joiden jäsen yhdistys on

7. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä, valitaan puheenjohtaja ja hallitus

8. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastaien palkkioista

9. Käsitellään muut mahdolliset asiat

10. Päätetään kokous

KUKA päättää YAD:n asioista vuonna 2015? 
YAD:n vuosikokous 16.11.2014 Tampereella!

 Eeva-Kaisa Salminen 
Hei arvon yadilaiset! Kaksivuotinen puheenjohtajan pestini 
hallituksessa alkaa olla lopuillaan. Halua olisi kuitenkin vielä 
jatkaa hallitustehtävissä! Vuodesta 2010 olen ollut mukana 
YAD:ssa, kokemusta on niin työntekijän näkökulmasta kuin 
vaparinkin. Hallituksessa panostaisin edelleen siihen, että työntekijöillä ja vapaaehtoi-
silla on mahdollista tehdä laadukasta ja yadimaista, sopivalla twistillä varustettua ehkäi-
sevää huumetyötä.  

Pari perusjuttua vielä. Leipäni ansaitsen Silta-Valmennusyhdistyksessä Etsivässä nuoriso-
työssä yksilövalmentajana. Olen kohta kolmekymppinen tamperelainen. Kovinta kamaa 
on liikunta ja jäätelö. Molempia mielellään päivittäin! Nähdään syyskokouksessa! :)

Ehdokkaat vuoden 
2015 hallitukseen:

Ehdokkaiden esittely jatkuu seuraavalla aukeamalla »
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?SINÄ? Hallitusehdokkaaksi voi ilmoittautua vielä syyskoko-
uksessa paikan päällä, mutta ilmoita aikomuksesi ehdokkaaksi 
asettumisesta Jannelle (janne.paananen@yad.fi) viimeistään 
maanantaina 10.11.2014

Hei, nimeni on Miio Seppänen ja olen 25-vuotias jyväsky-
läläinen Bronxin (RIP) kasvatti. Ammatiltani olen viime kesänä 
valmistunut tuore sosionomi ja tällä hetkellä elän akrobaa-
tin elämää Suomen sydämessä. Minulle kolme yhtä kotoista 
paikkaa ovat YADin Lutakon toimitilat, Jyväskylän Sirkuskoulun 
ja Parkour Akatemian treenitilat sekä oma kämppä. 

YAD on kasvattanut minua vuosien varrella, ja toiminnan kautta järjestö on tullut suunnat-
toman tutuksi ja tärkeäksi osaksi elämääni. Olen pystynyt hyödyntämään näitä kokemuk-
sia viimeisen kahden vuoden aikana YADin hallitustyöskentelyssä ja haluaisin myös jatkaa 
hallituksen jäsenenä vielä eteenpäin! Toimin edelleen myös Jyväskylän paikallisosaston 
vapaaehtoisena sekä infopiste-ja festarityössä. YADin toiminta on jo monimuotoista ja 
uusia menetelmiä keksitään koko ajan lisää. Haluaisin löytää tapoja levittää tätä tietoa ja 
osaamista entistä enemmän järjestön ulkopuolelle. Tämän lisäksi olemme saavuttaneet 
mielestäni erittäin hienon tavan toteuttaa vapaaehtoistyötä, sillä toiminnassa annetaan 
hyvin vastuuta vapaaehtoisille toteuttaa juuri heidän näköistään ehkäisevää päihdetyötä. 
Yksi ongelma tuntuu kuitenkin olevan uusien vapaaehtoisten löytäminen, johon mietitään 
edelleen keinoja ja kannustan kaikkia meitä näiden uusien yadilaisten etsinnässä!

Timo Lemettinen tahi tuttavallisemin Lemmy. Koulutus-
taustaltani olen nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja sekä viittä vaille 
valmis sosionomi. Työskentelen tällä hetkellä opiskelujeni 
ohessa lastensuojelun parissa. Kiinnostuksen kohteeni ovat 
päihdeproblematiikassa ja päihdekuntoutujien tukitoiminnois-
sa. Tämänhetkiset hallitusvastuuni ovatkin kokemusasiantunti-

juus-hankkeessa. YAD on minulle tuttu monesta näkökulmasta. Olen ollut yhdistyksessä 
niin vapaaehtoisena, työntekijänä kuin kahden vuoden ajan hallituksen jäsenenä. 

Kuherrusvuodet hallituksessa ovat siis ohi ja nyt pääsen kilvoittelemaan mahtavien 
tyyppien kanssa paikasta hallituksessa joka vuosi. Mutta miksi minut tulisi valita? Uskon, 
että minulla on jo omien kokemusten, koulutusten ja työkokemusten kautta annettavaa 
yhdistykselle, mutta eniten sen takia, että minulla on tahtoa viedä yhdistystä eteenpäin, 
pitäen kuitenkin kiinni niistä perinteistä jotka tekevät YADista YADin.

Olen Minna Siltanen, asuinpaikkana Tampere. YAD:n 
ulkopuolisessa elämässä työskentelen projektipäällikkönä 
IT-alalla. YAD:n hallituksessa olen toiminut 3 vuotta ja viimei-
simmän vuoden varapuheenjohtajana. Haluaisin edelleen 
jatkaa uraani hallituksessa, motivaatiota riittää ja hallitustyös-
kentelystä on saanut yhä paremman otteen vuosien varrella. 

Vastuualueinani hallituksessa ovat olleet viestintä sekä työyhteisö, ottaisin mielelläni 
vastuuta näistä jatkossakin. Minulla on myös syvä ymmärrys järjestöstämme kokonaisuu-
tena, koska olen toiminut vapaaehtoisena yli 10 vuoden ajan."

Olen Vaula Ekholm, 20-vuotias opiskelijatyttö Jyväsky-
lästä ja haen ensimmäistä kertaa hallitukseen, YAD:iin olen 
kuulunut neljä vuotta. Olen ollut mukana mm. festarityössä 
ja minut äänestettiinkin ensimmäiseksi festarijyräksi. Tämän 
lisäksi olen ollut paljon messuilla yms. pitämässä infopistei-
tä, osallistunut moniin koulutuksiin ja tänä syksynä tuli kaksi 
vuotta täyteen  Jyväskylän paikallisosaston pitäjänä. Itselleni tärkeimpiä asioita YAD:n 
toiminnassa ovat yhteisöllisyys, se että kaikki saavat äänensä kuuluviin ja että jokainen saa 
olla oma itsensä ja vaikuttaa haluamallaan tavalla. 

Se miksi haluan hallitukseen on etten tiedä siitä mitään. Jo tullessani YAD:iin oli selvä 
että haluan osallistua mahdollisimman moneen järjestössä tapahtuvaan asiaan, tietää 
niistä paljon ja olla mahdollisimman paljon hyödyksi ja aktiivinen. Nyt tuntuu siltä, että 
olisi aika lähteä tekemään taas jotakin uutta aluevaltausta, joten miksipä ei hallitukseen, 
jossa pääsisi vaikuttamaan koko järjestöä koskeviin asioihin. Uskon, että voisin tuoda 
uusia näkökulmia hallituksen toimintaan, erityisesti koskien vapaaehtoisten asioita. Jos 
siis tuntuu siltä että olisin passeli tähän hommaan, niin äänestä toki. :)

Ehdokkaat vuoden 2015 hallitukseen     Ehdokkaat vuoden 2015 hallitukseen
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Mukana tänä kesänä oli vanhojen YADilaisten lisäksi suuri määrä uusia ja innokkaita 
YADilaisia. Tänäkin kesänä oli erittäin mukavaa tutustua uusiin vapaaehtoisiin!

Vaikka kesä sujui pääpiirteittäin erittäin hyvin, ei ongelmilta vältytty. Suurimpia 
murheita tänä kesänä aiheutti Kuopio Rockiin majoituksen saaminen. Jo hyvissä ajoissa 
alkukesästä saimme varattua Kuopio Rockin porukalle suloisen mökin majoitukseksi, 
mutta muutamia päiviä ennen festareille lähtöä selvisi, että mökki sijaitseekin saaressa 
ja sinne olisi pitänyt soutaa keskellä yötä kaiken maailman kuutioiden kanssa. Se siitä 
mökistä sitten.

Onneksi fiksuna festarityönharjoittelijana keksin, että tuttuni oli juuri tuona kyseise-
nä festariviikonloppuna muuttamassa pois Kuopiosta. Kysäisinkin sitten hänen kämp-
päänsä lainaan yadilaisille viikonlopuksi. Onnea oli selkeästi matkassa ja saatiin nukkua 
festariporukan kanssa täysin tyhjässäja pimeässä muuton keskellä olevassa kämpässä! 
Onneksi tämän viikonlopun festariporukalla oli sen verran huumorintajua mukana, että 
majoitus kelpasi kaikille. Mielenkiintoisimman majoituksen titteli menee selkeästi tänä 
vuonna siis Kuopio Rockiin!

Mukava festarikesä päätettiin Toivakassa Leirikalliolla pidettyyn purkuviikonloppuun, 
jossa rentouduttiin kesällä festareilla olleiden vapareiden kanssa luonnon keskellä 
päijänteen rannalla. Viikonloppuna käytiin läpi kesän festareita, kerättiin palautetta ja 
kehittämisideoita festarityöhön. Viikonloppuna myös valittiin tämän kesän festarijyrä.

Purkuviikonloppuna oli joustava aikataulu, joka mahdollisti bangin ja Yatzin pelaamisen 
pitkälle yöhön, saunomisen ja kaikenmaailman kuorintavoiteiden testaamisen, grillailun 
ja rentoutumisen. Viikonloppua varten olimme myös Tanelin kanssa keksineet jokaiselle 
paikalla olevalle oman salatehtävänsä. Jonkun piti hokeasanaa kurpitsa mahdollisim-
man paljon ja toisen piti innostua ja tuulettaa kuullessaan kyseisen sanan. Erään vapaa-
ehtoisen tehtävä oli laittaa kiviä toisten kenkiin ja joku otti lähikuvia ihmisten korvista.

Festarikesä oli kaikin puolin erittäin onnistunut. Niin kuin edellisinäkin kesinä, vaparit 
tekivät tästä kesästä loistavan! Kiitos teille! :)

- Eedit

YADin festarikesä mallia 2014 on festaroitu loppuun. Loistavat festarimeiningit alkoivat 
jo kesäkuussa ja päättyivät syyskuun alussa vietettyyn purkuviikonloppuun rauhallisis-
sa mökkimaisemissa. Näiden lämpimien kuukausien ja vähemmän lämpöisen kesäkuun 
väliin on mahtunut vaikka minkälaista tapahtumaa.

Tänä kesänä YADin infopisteeseen pystyi törmäämään yhteensä 14 festarilla ympäri 
suomea. Kesä aloitettiin mukavasti festaroimalla Kivenlahti Rockissa Espoossa ja South 
Parkissa Tampereella. Näitä ennen oli kuitenkin festarikesää keretty lämmittelemään 
Jyväskylän omilla festareilla, Yläkaupungin yössä ja Makkara Rockissa. Festarikesä 
päätettiin taas mukavasti Lutakon omiin festareihin, Lutakon Liekkeihin.

Toivakan Leirikalliolla

FESTArIKESÄN 2014 
jälkitunnelmissa

FESTArIKESÄN 2014 jälkitunnelmissa
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Kuka on Henkka? 

Joo, elikkä hei kaikille yadilaisille! Mun 
nimi on Henkka, olen siis nykyään toipuva 
addikti eli entinen huumeiden käyttäjä. 
Käyttöhistoria on mulla aika pitkä, mutta 
ei siitä sen enempää, nyt keskitytään tähän 
päivään. Tulin siis YAD:lle lokakuun alussa 
alussa kuntouttavaan työtoimintaan ja 
vaikutan Jyväskylän toimistolla. Kuntout-
tavani alkoi varsin mainiosti YAD:n tiimi-
viikonlopulla jossa sain tutustua joihinkin 
teistä ja sain myös arvokasta tietoa YAD:n 
toiminnasta yleisesti (kiitos muuten aivan 
mahtavasta viikonlopusta ja hyvästä 
vastaanotosta teille jotka siellä olitte. :)

YAD:sta en oikeestaan tiennyt mitään muuta kuin että se tekee ehkäisevää päihdetyö-
tä ympäri Suomen (olen Turusta kotoisin ja siellä olen ehkä nähnyt yhden YAD-tarran 
jossain lampputolpassa), myös festareilla olen joskus törmännyt YAD:n infopisteisiin, 
mutta mulla ei silloin ollut minkäänlaista kiinnostusta ottaa asiasta enempää selville... 
Mutta nyt kun olen jo jonkunverran saanut elämänsyrjästä kiinni, tuntuu melkeinpä 
sydämen asialta hyödyntää omia kokemuksiani auttamalla muita ihmisiä antamalla 
sellaista kokemusta ja näkemystä päihteisiin liittyen, jota olisin itsekin joskus nuorem-
pana tarvinnut, ja tästä syystä halusin tulla YAD:lle kuntouttavaan. 

YAD:n toiminnassa minua kiinnostaa eniten kokemusasiantuntija- eli EXPA-projekti, 
myös infopistehommat vaikuttaa mielenkiintoiselta, mutta luulen ja myös toivon, että 
tämä kokemusasiantuntijuus vetää minua enemmän puoleensa ja että minulla voisi olla 
siihen myös enemmän annettavaa tulevaisuudessa. Tässä tämä lyhyt esittely minusta, 
varmaan tullaan näkemään erilaisten koulutusten yms. tiimoilta.

Terveisin, Henkka
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Ainakin näin vapaaehtoisen näkökulmasta YADin tiimipäivät ovat vuosittaisen keikka-
kalenterin kohokohta. Monikaan ei tiennyt minne ollaan menossa, sillä YADin matkaan 
pystyy aina lähtemään luottamuksen voimalla. Jyväskylästä katsoen matka ei ollut tällä 
kertaa kovinkaan pitkä, mutta perille päästyämme paikallisesta järvimaisemasta ei 
voinut sijaintiamme päätellä. Paikan nimeksi paljastui kuitenkin Särkisaaren leirikeskus, 
Jämsä.

Leirikeskus tarjosi puitteet perinteisesti niin saunomiselle ja kylmän syksyisen veden 
uhmaamiselle, kuin myös erilaisten asioiden kuten tikkojen ja veitsien heittelylle. Tiimi-
päivät sisälsivät tuttuun tapaan sopivasti ohjelmoitua asiaa ja asian laitaa. Viikonlopun 
ohjelmassa oli hyvin mukana jaksamista ja hyvää oloa tukevaa ulkoilua sään sallimissa 
rajoissa. Sen lisäksi söimme hyvin, kuuntelimme esitelmiä, keskustelimme ajankohtai-
sista teemoista sekä tunnelma oli taukoamatta rento ja hauskaa riitti. Kaiken kaikkii-
aan viikonlopun aikana sai hyvän kuvan työntekijöiden tämän hetkisistä kuulumisista ja 
tapasi suuren osan niistä ihmisistä, jotka ovat aktiivisesti toiminnassa mukana.

Allekirjoittanutkin sai mahdollisuuden esiintyä muille kertomalla omasta YAD:lle teke-
mästäni opinnäytetyöstä. Ehkä jatkossa tiimipäivillä voisi nähdä enemmänkin vapaaeh-
toisten suunnittelemia tai toteuttamia osioita, vaikka ohjelmaa on toistaiseksi ollut ihan 
riittävästikin? Kuulimme myös toisesta opinnäytetyöstä, jonka tuottamaa menetelmää 
testasimme tiimipäiviläisten voimin. Viikonlopun laajassa menetelmätestaus-osiossa 
kokeilimme myös EXPA-hankkeen sekä kokemusasiantuntijoiden muita menetelmiä. 
Näiden kaikkien kokemusten kautta saimme testattua ja myös pohdittua kehittäviä 
ideoita menetelmien jatkotyöstämisen tueksi. Myös jalkautuvan tiimin edustajat kertoi-
vat tarinoita omasta toiminnastaan poikkeavana mallina muun muassa festareilla toimi-
vasta infopistetyöstä.

YADin tiimipäivillä nostetaan yksi asia kaiken muun yläpuolelle – vapaaehtoiset. Eri 
tiimien edustajat pääsevät näkemään toisiaan ja oppimaan vuorovaikutuksessa järjestön 
ajankohtaisista asioista. Koen itse myös tiimipäivät niin palkitsevana kuin myös omaa 
toimintaa tukevana viikonloppuna. Hyvästä seurasta ja viikonlopun päihdeteemojen 
käsittelystä sai motivaatiota sekä jaksamista vapaaehtoisena toimimiseen ehkäisevässä 
huumetyössä. Kiitän suuresti kaikkia tiimipäiville osallistujia ja niitä järjestäneitä työn-
tekijöitä, nähdään näissä merkeissä taas ensivuonna!

YAD fo’ life yo,
Miio

3.–5.10.2014
YAD Tiimipäivät 
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Viskiä ilman pärjää jokainen, 

mutta kokeilepa viikko ilman vettä

#vesi
Viime päivinä on alkoholimainonnan rajoit-
taminen ollut tapetilla Aluehallintoviraston 
kiellettyä viski-sanan käyttämistä Olut & 
viski expo -tapahtuman nimessä. Varsinainen 
mekkala alkoi kun uutisoitiin, että kahta yksi-
tyistä bloggaria oli pyydetty poistamaan viski 
sana tapahtumasta kertovista blogiteksteis-
tään. Sosiaalinen media täyttyi voimakkaalla 
vastareaktiolla ja #viski-hashtag on tullut 
tutuksi symbolina ihmisen sananvapaudesta.

Harmittavaa tässä on se, että yksittäi-
nen AVI:n aivopieru tai väärin kirjoitettu 
Hesarin juttu uhkaa vaikuttaa monta vuotta 
valmisteltuun ja Tasavallan Presidentin jo 
vahvistamaan lakiin. Mietojen alkoholi-
juomien mainontaa rajoittavan lain pitäisi 
tulla voimaan ensi vuoden alusta. Väkevien 
alkoholijuomien mainontaa on rajoitettu 
lailla vuodesta 1977 lähtien ja viime huhti-
kuussa rajoitusta tiukennettiin.

Lakimuutoksen tarkoitus ei ole juurikaan 
vaikuttaa aikuisten ihmisten juomatottu-
muksiin vaan lasten ja nuorten alkoholin 
käyttöön. Tutkimusten mukaan Alkoholi-
mainonnalle altistuminen aikaistaa alkoho-
lin käytön aloittamista sekä lisää jo aloitta-
neiden alkoholinkäyttöä. Nuorena alkanut 

#vichy, #vesi, #muumilimppari ja #hyväelämä

alkoholinkäyttö lisää myös todennäköisyyt-
tä aikuisiän riippuvuusongelmille.

Näkisin, että alkoholimainonnan rajoitta-
misella ei ole sen kummemmin vaikutusta 
aikuisten alkoholin käyttöön. Kukin täysi-
ikäinen löytää taatusti mielipäihteensä 
vähäisemmälläkin mainostamisella. Ravinto-
lateollisuuteen alkoholimainonnan rajoitta-
misella on toki vaikutusta ja heidän huolensa 
on ymmärrettävää. He kamppailevat jatku-
vasti laskevien alkoholimyyntien kanssa.

Mutta se tuntuu hieman hassulta, että moni 
kokee nyt alkoholimainonnan rajoittamisen 
loukkaavan yksittäisen suomalaisen sananva-
pautta. Jopa niin paljon, että on valmis nouse-
maan “vastarintaliikkeeseen” ja aloittamaan 
“somekapinan” tietämättä mitään lain tavoit-
teista ja tutkimuksista, joihin lakimuutos pohjaa.

Yksilön sananvapauteen tämän lain ei 
ole tarkoitus puuttua. Kukin kirjoittakoon 
sosiaalisessa mediassa alkoholista, tai päihteis-
tä ylipäänsä, oman mieltymyksensä mukaan. 
Toki meidän monen on syytä katsoa peiliin ja 
miettiä aina silloin tällöin, että kuinka coolia 
se päihteiden hehkuttaminen nyt ylipäänsä on.

- Janne Paananen, toiminnanjohtaja, YAD ry

UUDISTUKSIA luvassa!
Ihan ensimmäiseksi sevelle vielä kerran onnea Street Teamin julisteskaban voitosta! 
Juliste on jatkokäsittelyssä Saaralla ja tulee jakoon Street Teamiin vielä tämän vuoden 
puolella.

Street Teamin syksyyn on mahtunut lisäksi mm. uusia tehtäviä ja tiimipäivät, joilla strii-
balaisia oli edustamassa rikuli. Tiimipäivien tunnelmista ja tapahtumista voit lukea 
tarkemmin tämän Yadilaisen sivuilta. Street Teamin toimintamallia ja menetelmiä on 
esitelty mm. Preventiimitapaamisessa Tampereella ja Ehkäisevän työn päivillä Lahdessa. 
Yhteistyökuvioita on lisäksi viritelty Nuorten mielenterveysseura Yeesin SVEN- hankkeen 
ja Nuorille suunnatun verkkotyön foorumin kanssa. Verkostoitumista on siis harrastettu 
ihan urakalla kuluneiden kuukausien aikana.

Street Teamin uusia nettisivuja toteuttamaan valittiin helsinkiläinen Konsepto. Konsep-
ton porukka on jo aloittanut työnsä ja jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, sivut 
avataan tammikuussa 2015. Lahjojen odotus ei siis Street Teamilaisilla pääty tänä 
vuonna jouluun! Osa striibalaisista pääsee kurkkaamaan kulissien taakse jo ennen 
sivujen julkaisua, sillä tarkoituksena on koota pieni kommentointitiimi antamaan 
painavan sanansa sivuista suunnitteluvaiheessa.

Street Teamin sivuilta löytyy vanhojen ja hyviksi havaittujen tehtävien lisäksi taas uusia 
tehtäviä. Esimerkiksi lokakuun puolivälissä avautunut Selvästi! tuo uudenlaisia ulottu-
vuuksia Street Teamin tehtävävalikoimaan!

- Hanna, Street Team Crew

Street Team
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Ihmiset eivät jaa onnenkokemuksiaan kovin herkästi. En tiedä pelkäämmekö kateutta, vain 
onko onni meille jotenkin yksityisempää tai intiimimpää kuin epäonni. Kuinka usein olet 
sanonut: ”mulla kävi tänään ihan mieletön mäihä, kun..”? Saimoin on tutkimuksen kanssa. 
Kuoleman kohtaamisesta tai psyykkisistä sairauksista on paljon tietoa ja tutkimusta, mutta 
onnellisuustutkijoita kutsutaan usein huuhaaproffiksi. Hyvin vähän tieteessä todella tiede-
täänkään siitä, mikä tekee elämästä elämisen arvoista. Ihan kuin meidän tulisi tyytyä siihen, 
että onnea on vain saduissa ja tyytyväinen ihminen on taatusti jollain tapaa tärähtänyt. 

Mitä on onni tai onnellisuus? Onko se tila, jossa kaikki tarpeemme on  tyydytetty? Elämää 
jossa kaikki on kivaa ja mukavaa? Suomalainen onnellisuustutkija Markku Ojanen jaottelee 
onnen karkeasti kahteen: pitkäkestoiseen tyytyväisyysonneen ja lyhyempään tunneonneen. 
Tyytyväisyysonnea voi kokea, kun perusasiat ovat kunnossa ja kun antaa ja saa rakkautta sekä 
ystävyyttä. Tunneonni syntyy, kun joku osoittaa arvostavansa sinua, saat kiitosta, onnistut tai 
kun joku ottaa mukavasti lähelle. Se voi syntyä myös vaikka musiikista, liikunnasta tai luon-
nosta. Toisaalta positiivisen psykologian perustaja Martin Seligmanin mukaan elämä voi olla 
onnellista silloin, kun ihminen käyttää hyveitään omia itsekkäitä pyrkimyksiä suurempaan 
tarkoitukseen. Näkemyksiä onnesta ja onnellisuudesta on sittenkin monia.

Kun olen kysynyt ihmisiltä, mikä tekisi heidät onnelliseksi, he yleensä vastaavat jotain  isoa ja 
harvinaista. Kun taas mietit, mikä on viimeisin asia, mikä on saanut sinut hymyilemään, muistat 
todennäköisesti jotain konkreettista, pientä ja arkistakin. Ehkä meidän ei pitäisikään tehdä niin 
paljon töitä isojen asioiden (kuten lomamatkojen tai juhlien) vuoksi kuin keskittyä siihen, mikä 
olisi pienen seuraava onnen teko. Jos et yrittäisikään tehdä muita onnelliseksi, vaan saada 
heidät hymyilemään hetken. Pienten arkisten hyvien tekojen (ja siten onnentunteiden aiheut-
taminen) muille on tutkimustenkin mukaan varmin tapa tulla itse onnellisemmaksi. Muistatko 
milloin et olisi toista ilahduttaessa ilostunut myös itse? Aika yksinkertaista – eikö?

Ehkäisevän päihdetyön viikon 3.–9.11. teemana on onnellisuus ja hyvä elämä. Sen kunniaksi 
voisi vaikka tehdä jotain? Itse olen päättänyt kertoa useammin asioista, jotka ilahduttivat. 
Tarvitsemme lisää puhetta onnesta.

- Susanna EXPAsta

Puhukaa häpeämättä
onnellisuudestaEsimerkiksi paikallisosaston tapaamisessa tai nuorisotalolla pidettävässä päihdekasvatustuo-

kiossa voi valmiin menetelmän käyttämisen sijaan tehdä oman päihdekasvatusmenetelmän! 
Tällöin sama keskustelu, jota käydään yleensä menetelmää käytettäessä, tulee käytyä jo valmis-
tusvaiheessa. Lisäksi valmis menetelmä jää paikkarin tai nuorisotalon käyttöön jatkossakin. 

VINKKI ehkäisevän päihdetyön viikolle:

Tee-se-itse -päihdekasvatusmenetelmä

Ept-viikkoa vietetään marraskuussa viikolla 45

MUKAAN VOI OTTAA ESIMERKIKSI SEURAAVIA AIHEITA:
Alkoholi, tupakka/nuuska, kofeiini, synteettiset huumeet, kasviperäiset huumeet, liikunta, seksi, 
uhkapelaaminen, tietokone/konsolipelaaminen, vedonlyönti, sokeri, viiltely tai itsensä satut-

taminen, siivoaminen, ruokaan liittyvät pakko-oireet (ahmiminen, yliterveellisyys), adrenaliini, 
näpistely, shoppailu, lääkkeet, läheisriippuvuus, energiajuomat.

Korteille voi askarrella myös laatikon tai pussukan sekä käyttöohjeet.

 » Mikä riippuvuus on kyseessä?

 » Milloin kyseessä oleva toiminta muuttuu haitalliseksi tai mistä kyseisen 
riippuvuuden tunnistaa?

 » Mistä saa tarvittaessa apua?

TARVIKKEET: Aikakauslehtiä tai tietokone ja printteri kuvien printtaamista 
varten. Pahvia, jonne kuvia voi liimata ja kontaktimuovia tai laminointikone. 
Liimaa ja saksia. 

TOIMI NÄIN: Etsikää netistä tai leikatkaa lehdistä kuvia jotka liittyvät erilaisiin 
riippuvuuksiin. Voitte yhdessä sopia, mitkä kaikki riippuvuudet hyväksytään. 
Päihderiippuvuuksien lisäksi kannattaa ottaa mukaan myös toiminnallisia riip-
puvuuksia, kuten peliriippuvuus tai pakonomainen liikunta. 

Liimatkaa valitut kuvat pahveille ja päällystäkää kontaktimuovilla tai laminoikaa. 
Valmiit kortit voidaan laittaa pöydälle nurin päin muistipelin kaltaisesti. 
Jokainen osallistuja kääntää vuorotellen yhden kortin, ja kertoo siitä esim. 
seuraavia asioita: 

Lisää tietoa ja harjoituksia onnellisuudesta esim. terveyskirjasto.fi -sivustolla. 
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www.huumebiisit.fi/rock/john-yoko-plastic-ono-band-john-sinclair/

Kuuntele ja kommentoi:

www.huumebiisit.fi

albumilta Some Time in New York City (1972)

Lyrics

John Sinclair

huumebiisit.f i 

PrESENTS

John & Yoko / Plastic ono Band

John Sinclair

Amerikkalainen runoilija ja kirjailija 
John Sinclair pidätettiin 1969 kun hän 
myi kaksi marihuanasätkää valeasuiselle 
poliisille. Hänet tuomittiin tästä kymme-
neksi vuodeksi vankilaan. Rangaistusta 
pidettiin tuolloin kohtuuttomana ja se 
herätti julkista keskustelua.

John Lennon sävelsi tapauksesta kappaleen "John Sinclair" ja esitti sen yhdessä Yoko 
Onon kanssa Sinclairin vapauttamisen tueksi järjestetyssä konsertissa. Konsertista on 
julkaistu dokumenttielokuva nimellä Ten for Two: The John Sinclair Freedom Rally. 
Kappale päätyi lopulta 1972 levylle Some Time in New York City. John Sinclair vapautet-
tiin kolmen kuukauden kuluttua levyn julkaisusta.

Sittemmin John Sinclair muutti Amsterdamiin ja pyörittää siellä edelleen omaa radio-
ohjelmaansa "The John Sinclair Showta". Laulussa vilahtava Ali Otis viittaa Lee Otis 
Johnsoniin, joka tuomittiin jo vuotta Sinclairia aiemmin peräti 30 vuodeksi vankilaan 
hänenkin erehtyessä antamaan marihuanasavukkeen valepukuiselle poliisille. Lee Otis 
vapautettiin hänen kärsittyä neljä vuotta tuomiostaan.

"It ain't fair, John Sinclair
In the stir for breathing air

Won't you care for John Sinclair?
In the stir for breathing air

Let him be, set him free
Let him be like you and me

They gave him ten for two
What else can the judges do?

Gotta, gotta, gotta, gotta,
Gotta, gotta, gotta, gotta,
Gotta, gotta, gotta, gotta,

Gotta, gotta, gotta set him free

If he'd been a soldier man
Shooting gooks in Vietnam

If he was the CIA
Selling dope and making hay
He'd be free, they'd let him be
Breathing air, like you and me

They gave him ten for two
What else can the judges do?

Gotta, gotta...

They gave him ten for two
They got Ali Otis too.

Gotta, gotta...

Was he jailed for what he done?
Or representing everyone
Free John now, if we can

From the clutches of the man
Let him be, lift the lid

Bring him to his wife and kids

They gave him ten for two
What else can the bastards do?

Gotta, gotta...
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Ilmoitustaulu
 » Viikolla 45 vietetään Ehkäisevän päihdetyön 

viikkoa teemalla Kenet sinä tekisit onnelliseksi 
juomalla vähemmän / olemalla oma itsesi?

 » Muista käydä äänestämässä YAD ry:n 
Minna Siltasta Vuoden Vapaaehtoiseksi 
lokakuun loppuun mennessä!

 » www.kansalaisareena.fi/vapaaehtoinen

 » Riikka Kaikkonen äänestettiin purkuviikonlopussa vuoden 2014 
Festarijyräksi! Riikka toimi kesän 2014 aikana festarivastaavana, 
tsemppasi ja loi positiivista meininkiä festarityöläisten keskuuteen. 
Hyvä Riikka \o/

 » YAD heittää ept-viikon kunniaksi ilmoille somehaasteen: kerro yhdellä 
tai useammalla kuvalla, mikä saa sut fiiliksiin ja positiivisesti koukkuun. 
Tägää kuvasi #kovintakamaa ja jaa se fb-aikajanallasi sekä kovintakamaa-
tapahtumasivulla Facebookissa! Tarkoituksena on haastaa ihmiset pohtimaan 
omia onnellisuudenlähteitään ja samalla inspiroimaan muita.

Oletko huumeita käyttänyt Tampereen tai Jyväskylän seudulla asusteleva nuori aikuinen 
ja valmis kertomaan tarinaasi, jotta joku ehkä valitsisi toisin?

YAD:n Expa-hanke järjestää loka-marraskuussa 2014 maksuttoman Jalostamo-koulu-
tuksen, jossa koulutamme vapaaehtoisia, huumeita käyttäneitä nuoria aikuisia tekemään 
ehkäisevää huumetyötä peruskoulun päättäneille nuorille. Koulutus koostuu Jyväsky-
lässä kahdesta ja Tampereella neljästä illasta sekä yhdestä viikonlopusta. Tampereella 
koulus alkaa 27.10. ja Jyväskylässä 3.12. Lisätietoja voi kysyä Juusolta ja Susannalta.

Koulutuksessa opetellaan käyttämään omaa kokemusta ehkäisevään työhön: opitaan 
vuorovaikutustaitoja ja jaetaan tietoja käyttäjistä ja käyttökulttuurista. Itsetuntemukse-
si yhdistyy muiden kokemuksiin ja tutkittuun tietoon käyttäjistä. Haluamme toiminnan 
tukevan toipumista, joten hyvinvointisi on tärkeä osa koulutusta.

Koulutuksen käytyäsi pääset keskustelemaan peruskoulun päättäneiden nuorten kanssa 
huumeista entisten käyttäjien kanssa luodun huumekasvatusmenetelmän tuella. Tehtä-
vänäsi on tuoda esiin omia kokemuksiasi ja jakaa sitä tietoa, jota ei voi saada kuin itse 
kokemalla. Työparinasi oleva työntekijä hoitaa käytännön asiat, ohjaa kanssasi tilan-
netta ja tuo tarvittaessa mukaan myös tutkimustietoa. Huumekasvatuskeikkojen ohella 
tapaamme koulutuksen jälkeen jakaen kokemuksia ja tehden yhdessä kaikenlaista 
mieltä ja kehoa sykähdyttävää. Tulevaisuudessa voit myös päästä jakamaan kokemustasi 
sosiaali- ja hoiva-alaa opiskeleville.

Hankkeen kaikki toiminta on päihteetöntä ja soveltuu siis hyvin käytön lopettaneille. 
Toiminnan tavoitteena on myös tukea vapaaehtoisten kuntoutumista, päihteettömyyttä 
ja osallisuutta.

Tervetuloa kouluttautumaan kokemusasiantuntijaksi!

JALOSTAMOKokemusasiantuntijuuskoulutus

alkaa Tampereella 27.10 ja Jyväskylässä 3.12.!

Tutustumme jokaiseen koulutukseen tulevaan kasvokkain ennen koulutusta. 
Ilmoita olemassaolostasi meille kuten mukavaksi tunnet: 

Juuso Armila: juuso.armila@yad.fi, 040 721 2415, Facebook: Juuso Yad

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

Tapahtumakalenteri

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

Janne Paananen
toiminnanjohtaja
040 551 9067 

Sari Auhtola
ehkäisevän huumetyön
suunnittelija
050 522 8708
(paikallisosastot, 
infopiste- ja festarityö)

Saara Mansikka-aho
järjestötiedottaja
040 350 0644

Street Team 
Hanna Ikonen
projektityöntekijä
0400 234 317

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

Ville Nieminen
oppisopimustyöntekijä
0400 218 360

Jyväskylä

Kokemusasiantuntijuus
-projekti (Expa)

Susanna Kärki
projektityöntekijä
040 721 1872

Juuso Armila
projektityöntekijä
040 721 2415

Tampere Näsilinnankatu 21 A 20, 33210 Tampere Helsinki

Helsingin tukiystävätoiminta 
kokoontuu osoitteessa 
Ratavartijankatu 4 LT 3, 
00520 Helsinki

Annukka Blom-Ruohisto
050 567 8451
(tukiystävätoiminta, 
Helsingin seudun 
paikallistoiminta)

Lutakonaukio 3, 40100 Jyväskylä

Marraskuu

3.–9.11 Ehkäisevän päihdetyön viikko 

15.11. Kamakoulutus @ Tre (lisätietoa sivulla 10)

16.11. Syyskokous klo 12:30-14:30 @ Tre (kutsu kokoukseen sivulla 4)

29.–30.11. Infopistekoulutus @ Tre (lisätietoa takakannessa)

Joulukuu

3.12. Kokemusasiantuntijakoulutus JALOSTAMO alkaa Jyväskylässä (lue lisää sivulta 20)

3.12. Vapaaehtoisten päivä!

15.12. Yadilainen 6/2014 ilmestyy

Lokakuu

25.10. Kättä pidempää -koulutus @ Tre

27.10. Kokemusasiantuntijakoulutus JALOSTAMO alkaa Tampereella (lue lisää sivulta 20)


