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3Pääkirjoitus

YAD:n strategian suunnittelu vuosille 2016–2018 on edennyt hienosti. Strategiakyselyiden 
vastauksia lukiessa tajusin jälleen kerran kuinka hienossa järjestössä saan työskennellä. 
Tuntui hyvältä lukea vapaaehtoisten mietteitä järjestön työstä, tulevaisuudesta ja YAD:n 
merkityksestä heille. Vastauksissa oli oivallista ja oleellista pohdintaa ja useista tihkui 
läpi ylpeys järjestöön kuulumisesta. Strategiakyselyn vastauksista tehty koonti löytyy 
tämän Yadilaisen sivulta 12.

Syksyn keskeltä nousevat 
uudet strategiat ja hankkeet

Vastausten perusteella näyttää siltä, ettei suuriin linjanmuutoksiin ole tarvetta. Nykyiseen 
strategiaan ja sen toteutumiseen on oltu pääsääntöisesti erittäin tyytyväisiä. Ainoastaan 
päihdetaustaisten tukemisessa ja uusien jäsenten rekrytoimisessa ei olla onnistuttu 
etenemään strategian kaavailemalla tavalla. Keskitymme näihin tulevassa strategiassa, 
ja ensi vuoden painopisteitä miettiessä päädyimmekin ottamaan tukityön yhdeksi paino-
pistealueeksi ja kehittämisen kohteeksi.

Street Team 2 -hanke loppui tänä syksynä. Toimintaa jatketaan osana YAD:n perustyötä 
siten, että toimintaa ylläpitämään on palkattu vuoden loppuun asti Street Teamin projek-
tityöntekijä. Tavoitteena on, että ensi vuoden alusta voisimme palkata työtä jatkamaan 
vakituisen verkkovapaaehtoistyön suunnittelijan.

YAD on hakenut kahta hanketta ensi vuonna alkaviksi Raha-automaattiyhdistykseltä. 
EXPA – Kokemusasiantuntijuus ehkäisevässä huumetyössä -hanke päättyy keväällä, joten 
sen jatkokehittämiseen ja jalkauttamiseen haetaan kahden vuoden jatkohanketta. Lisäksi 
olemme hakeneet RAY-rahoitusta Samalle kartalle – mini-interventio nuorille kannabiksen 
kokeilijoille -projektiin. Tuon hankkeen tavoitteena on kehittää malli, minkä mukaan toimia 
alaikäisten kannabiksen kokeilijoiden kanssa. Monet kokeilijoista eivät tarvitse raskaita 
sosiaalihuollon palveluita, mutta jonkinlaista ohjausta ja opastusta oman kokeilunsa, 
kokemuksensa sekä asenteidensa pohdintaa kylläkin.

Nyt lienee myös selvää, että rahapeliyhtiöiden yhteensulautuma tulee tapahtumaan 
lähivuosien aikana. Todennäköisesti jo vuoden 2018 rahoitusta haetaan RAY:n, Veikkauk-
sen ja Fintoton muodostamasta yhdestä rahapeliyhtiöstä. Tämä tuo taatusti lähivuosiin 
mielenkiintoista mylläkkää rahoituskuvioihin ja toiminnan raportointiin. Toivottavasti 
asiat eivät nykyisestä kovin paljoa mutkistuisi.

Syysterveisin,
Janne Paananen

toiminnanjohtaja
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YAD:n jäsenet voivat asettua ehdolle järjestön hallitukseen. Jos olet toiminut 
pitkään järjestössä vapaaehtoisena ja haluat vaikuttaa järjestön asioihin enemmän, 
asetu ehdolle! YAD:n hallitus koostuu enimmäkseen järjestön aktiivisista vapaa-
ehtoisista. Et tarvitse aiempaa hallituskokemusta. Uudelle hallitukselle pidetään 
tammikuussa perehdytyspäivä, jossa käydään oleellisimmat hallitustyöskentelyyn 
liittyvät asiat läpi.

Hallitus toimii YAD:n toiminnanjohtajan esimiehenä ja pääsee päättämään järjestöä 
koskevista isommista ja pienemmistä linjauksista. Hallituksen jäsenten ensimmäinen 
toimikausi on kaksi vuotta ja tämän jälkeen uudelleen valitun jäsenen toimikausi 
on yhden vuoden kerrallaan.

Syyskokous 29.11.2015

1. Vastaa lyhytmuotoisesti kysymykseen ”Kuka olen ja miksi haluan 
YAD:n hallitukseen”.

2. Lähetä vastauksesi osoitteeseen janne.paananen@yad.fi 8.11. 
mennessä ja muista liittää mukaan myös kuva.

3. Vastauksesi ja kuvasi julkaistaan YAD:n äänestyssivustolla internetissä 
17.11. ja ennakkoäänestys voi alkaa!

4. Hallitus valitaan syyskokouksessa 29.11.

Kutsu YAD Youth Against
Drugs ry:n syyskokoukseen

Aika: su 29.11.2015 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!

Jos sinulla on siis palavaa kiinnostusta järjestön asioihin ja 
halua vaikuttaa laivan suuntaan, ole hyvä ja toimi seuraavasti:

YAD:n hallitus tarvitsee 

ehkä juuri S INUA!
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Viikon takaiset tiimipäivät olivat omalla kohdallani ensimmäiset, enkä ollut täysin 
varma, mistä viikonlopussa oli edes kyse. Olin aiemmin lähinnä ajatellut, että kyseessä 
on fiilistelyviikonloppu, jonne vain vuosia toiminnassa poukkoilleet vaparit pääsee. Joten 
kutsusähköpostista päätellen olin ilmeisesti tehnyt ainakin jotain oikein ensimmäisen 
vapaaehtoisvuoteni aikana.

Aika lailla avoimin mielin täytyi lähteä liikenteeseen, sillä minulla ei ollut hajuakaan siitä, 
missä Jämsä sijaitsee, niin kuin ei sen suuremmin siitäkään, ketä muita tiimipäiville oli 
tulossa. Avoin mieli ja puhelimen navigaattori auttoi myös suunnistamaan Tampereella 
sovitulle tapaamispaikalle, josta pääsimme kimppakyydillä Särkisaareen.

Hyvin pian kuitenkin selvisi, ettei tuleva automatka ollut kuin vajaan kahden tunnin 
mittainen sessio. Matka leirikeskukseen meni mukavasti junakoomassa ja pääsimme 
määränpäähän ilmeisen turvallisesti (en päässyt todistamaan, vietin matkan uinuen) 
myrskyisästä säästä huolimatta. Perillä meitä oli odottamassa jo iso kasa yadilaisia, mikä 

aiheutti mielessäni kauhunsekaisen riemastuksen.

Myrsky oli kuitenkin saanut sen verran aikaiseksi, ettei meillä ollut sähköjä tai juokse-
vaa vettä lähes koko viikonloppuna. Positiivisena yllätyksenä oli se, ettei kukaan saanut 
hepulia, vaikka sometuksen määrä vähenikin radikaalisti ja täytyi ihan oikeasti harrastaa 
sosiaalista kanssakäymistä. Toki sähkökatko vaikeutti tiettyjä käytännön asioita, kuten 
videotykillisiä ohjelmanumeroita ja 
henkilökohtaista hygieniaa. Onneksi 
yadilaiset on tehty kestämään tällaisia 
ääriolosuhteitakin, ja olimme kaikki 
saastaisia ja vessa-asioiden tiimoilla 
kuulimme yhteisen luontokutsun.

Tiimipäiville lähtiessä ei ollut epäilystäkään siitä, etteikö edessä 
olisi ollut taas kerran huikean hedelmällinen reissu, ja käteen jäikin paljon tärkeää infoa 
ja superhyvä mieli. Oli kiinnostavaa kuulla toisten, pidempään kasassa olleiden paikka-
reiden, erityistä kiinnostusta ja kunnioitusta minussa herättävän Expa-projektin ja Street 
Teamin kuluneesta vuodesta ja yleismeiningeistä. Itselle Street Teamin toiminta on sitten 
yläkoulun jäänyt vähän vähemmälle seuraamiselle, joten oli antoisaa kuulla hankkeen 
sisällöstä kokonaisuutena. 

Purkuviikonloppuna oli paljon puhetta siitä, että huumetestien osio "Huumeet ja maail-
mankauppa" aiheuttaa suurimmalle osalle hankaluuksia, koska aihe on laaja ja vaikea. 
Tämän innoittamana meille oli järjestetty aiheeseen perehdyttävä tehtävärata, josta 
ainakin itse nautin hyvinkin paljon. Jotain rastia suorittaessamme totesin, että tehtävien 
luonne muistutti hyvin paljon riparia, tosin sillä erolla, että tällä kertaa oli hyvä meininki.

Sitä kun ei haluaisi kuulostaa juustoiselta, 
mutta YAD:in toiminta saa mut tuntemaan 
kyllä niin vahvaa ihmisrakkautta ja jotain 
erikoista innostusta elämästä. Oma jaksa-
minen ja keskittymiskyky  huoletti rankkojen 
viikkojen jäljiltä, mutta palasinkin Ouluun 

onnellisena ja latautuneena. Välitän vielä näin jokseenkin myöhäi-
sesti suuret kiitokset koko porukalle siitä, että olette sellaisia kuin olette, eli ihania.

- Liisa, Oulun paikallisosaston toinen yhdyshenkilö

YAD-tiimipäivät 
Jämsän Särkisaaressa 2.-4.10.2015

"Myrsky oli kuitenkin saanut sen 
verran aikaiseksi, ettei meillä 
ollut sähköjä tai juoksevaa 

vettä lähes koko viikonloppuna."

"taas kerran huikean 

hedelmällinen reissu, ja 

käteen jäikin paljon tärkeää 

infoa ja superhyvä mieli."
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Uusia kasvoja:

Moi,
Olen Sami Hoisko Tampereelta ja aloitin 
hiljattain Petra Karisen sijaisena ehkäisevän 
huumetyön suunnittelijana. 

Mikä sai minut hakeutumaan töihin YADiin? 
YAD:n toiminta ei ole minulle ennestään 
tuttua. Itselläni on kuitenkin aikaisempaa 
kokemusta järjestö- ja hanketyöskentelys-
tä, mistä ajattelen olevan hyötyä tämänkin 
työn hoitamisessa. YAD:ssa minua kiinnosti 
vapaaehtoisuuteen perustuva toiminta ja 
erilaiset vaikutusmahdollisuudet päihde-
työn kentällä.

Hei,
olen Hanna Lamberg ja työskentelen YADilla 
ehkäisevän huumetyön suunnittelijana. 
Sijoituspisteeni on  Jyväskylän keskustoimis-
to Lutakossa. Vastuullani on kaikenmoisen 
järjestösälän lisäksi infopiste- ja festarityön 
tiimi, paikallisosastotiimi ja Jyväskylän koke-
musasiantuntijatoiminta.

Viihdyn villasukat jalassa ja kahvikuppi 
kädessä. Tykkään olla ulkona säässä kuin 
säässä, matkustaa ryhmässä, majoittua 
porukalla, oppia uutta ja jakaa suklaalevyjä 
kanssamatkustajien kesken. Parhautta on 
vaihtaa ajatuksia maailmanmenosta, joskus 
vähän väitelläkin.

YAD:n tiimipäivät ajoittuivat juuri työn aloitukseen, mikä oli kiva kokemus. Näin minulla 
oli mahdollisuus tutustua isoon osaan aktiiviporukasta jo työn alkuvaiheessa. Kulunei-
den parin päivän aikana minulle valkeni myös se, mitä tarkoitetaan ”YAD-meiningillä”. 
Itselleni tämä merkitsee hyvää ryhmähenkeä ja rentoa yhdessäoloa – pientä hassuttelua 
unohtamatta. Viikonlopusta jäi mukava fiilis!

Jos joku asia jäi kiinnostamaan, niin äläpä jännitä laittaa viestiä: 
Sami 

040 553 5701
sami.hoisko@yad.fi

FB: Sami YAD

Pääsääntöisesti olen kiva ja ehdottomasti lupaan tehdä parhaani, että vapaaehtoisten 
olisi mahdollisimman hyvä tehdä työnsä. Uskon vakaasti, että järjestö on paljon enemmän 
kuin jäsentensä summa. YAD ainakin!

Vanhojen tuttujen ja uusien tulevien tuttujen tapaamista odottaen,
Hanna

050 522 8708
hanna.lamberg@yad.fi

PS. Jos en oon tajunnu pyytää sua vielä FB kaveriksi, niin pyydä sää mua. Nimellä Hanna Lamberg.

Welcome back, Hanna!

Uusia kasvoja »

Tervetuloa Sami!
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Millä kuljet töihin: Jaloilla bussipysäkille 
ja siitä bussilla töihin.

Harrastukset: Jalkapallo, netflix :D 

Lempimusiikki: Laidasta laitaan, kaikki 
menee, riippuu pitkälti fiiliksestä.

Hyppäisitkö benjihypyn: Mikäpä jottei.

Opiskeluista: Lukio käyty puoleen väliin ja 
ravintola-alaa oon opiskellu vuoden, mut 
kumpikaan ei ollu mun juttu. Nuoriso- ja 
vapaa-ajanohjaajan ammatti kiinnostaa, 
mutta saa nähdä..

Historia YADissa: Jotain olin YADista kuullu 
aikasemmin, heinäkuussa tutustuin toimin-
taan paremmin. Nyt oon ollut neljä päivää 
työkokeilussa ja yhteen paikkariin oon 
ehtiny osallistua.

Mitä teet YADilla: Käyn kokemusasian-
tuntija- ja infopistekoulutuksen, kesytän 
Tampereen toimiston uuden lohikäärmeen 
ja mulle on myös luvattu, että saan tehä 
muutakin ku siivoomista.. Osallistun nuori-
sotapahtumiin, teen päihdekasvatuskeik-
koja ja levitän YADin ilosanomaa kaikille 
facebook-kavereille.

Tervetuloa Jenna!

Oletko matkustanut liftaamalla: En mutta 
oon ottanu liftareita kyytiin.

Paras piirretty lapsuudesta: Ne kaikki oli 
hyviä.. On edelleen. Oisko nyt sit vaikka joku 
Vili Vilperi ollu ykkönen :D

Terveiset: Muistakaa hymyillä :)

Kesän 2015 festarit paketissa!
YAD Youth Against Drugs ry:n nuoret vapaaehtoiset osallistuivat tänä vuonna kolmelletoista 
musiikkifestivaalille ympäri Suomea. Kesän 2015 aikana YADin infopisteellä kohdattiin 
yhteensä noin 1800 festarikävijää. Lisäksi  YAD:n jalkautuvan ensiaputiimin vapaaehtoiset 
olivat mukana Kosmos Festivalilla ensiaputeltalla sekä festarialueella kiertäen.

YAD:n infopisteellä käyneille tutuksi tulleeseen ”huumetestiin”, eli huumeaiheiseen 
kyselyyn vastaajat saavat valita itseään kiinnostavan aiheen kymmenestä eri vaihtoeh-
dosta. Kesän 2015 festari-infopisteillä käyneistä 1821 henkilöstä 44 % teki huumetestin. 
Eniten keskustelua herättivät oma päihteiden käyttö, kohtuukäyttö ja päihteiden käyttö. 
Keskustelujen tarkoituksena on herättää ajatuksia ja keskustelua sekä haastaa kävijöitä 
pohtimaan valitsemiaan aiheita.

Huumeita festareilla
YAD on toteuttanut vuodesta 2007 asti internetissä täytettävää Huumeet festareilla -kyselyä. 
Vuosittaisen kyselyn tavoitteena on kartoittaa festareilla käyvien nuorten huumeasenteita 
ja mielipiteitä päihdepalveluista festareilla. Vuoden 2015 kyselyyn vastasi 284 henkilöä, 
suurimpana vastaajaryhmänä 22–29-vuotiaat. Vastaajista 14 % kertoi käyttäneensä 
huumausaineita festareilla. 77 %:lle vastaajista ei oltu tarjottu huumeita festareilla.

Yleisin huumausaine johon kävijät olivat tänä vuonna festareilla törmänneet oli kannabis. 
Vastaajista 13 % oli käyttänyt festareilla joskus myös itse kannabista.

Vastaajista 45 % toivoi festareille päihteidenkäytölle vaihtoehtoista tekemistä kuten 
kilpailuja, maalausta, osallistavaa ja yhteisöllistä tekemistä, pelejä, elämystoimintaa sekä 
liikunnallista tekemistä ja terveellistä ruokaa. Päihdepalveluista festareille kaivattiin 
eniten kuskien puhallutusta (79 %), päihde-ensiapua (77 %) ja selviämistelttaa (73 %).

Lisää festarityöstä voit lukea festariblogista, www.yadinfopisteilla.wordpress.com

Jos haluat mukaan YAD:n festarityöhön etkä ole vielä käynyt Infopistekoulutusta, sellainen 
järjestetään 31.10.–1.11. Tampereella. Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet takakannessa.
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Miten hyvin nykyinen toiminta mielestäsi 
vastaa yhdistyksen tarkoitusta?

Kaikkien vastaajien mielestä joko hyvin tai erittäin hyvin (viisiportaisessa asteikossa 
keskiarvo oli 4.41). Tätä linjaa tukivat myös avointen kysymysten vastaukset.

Minkälaisella toiminnalla YAD 
toteuttaisi tarkoitustaan paremmin?

Vastaajien mukaan tulee muistaa vapaaehtoislähtöisyys. Pidetään fokus myös hyväs-
sä elämässä, johon päihteiden ongelmakäyttö ei kuulu. Toisaalta ei tule takertua liikaa 
laillistamiskysymyksiin, mutta toisaalta toivotaan aktiivisemmin julkisia kannanottoja. 
Tulee muistaa toipujien tukeminen.

”Aina voi yrittää olla vieläkin vapaaehtoislähtöisempi. 
Voisiko sosiaalista vahvistamista hyödyntäviä elementtejä lisätä 

tai siihen liittyviä menetelmiä tuottaa lisää riskitietoisuuden rinnalle?”

Mitkä ovat mielestäsi YAD:n vahvuudet 
ehkäisevää päihdetyötä tekevänä järjestönä?

Sopiva tasapaino ammattimaisuuden, vapaaehtoistyön ja kokemusasiantuntijuuden vä-
lillä. Ketteryys, rento meininki, rohkeus, edelläkävijyys ja asiantuntemus.

”Monipuolinen toiminta, johon ihmisten on mahdollista osallistua omista lähtökohdista 
käsin.Tasa-arvoinen ja hyväksyvä asenne, emme syrji ketään. Asiantunteva toiminta."

Entä kehittämisen kohdat?

Toipuville toivottiin enemmän tukitoimintaa. Toivottiin lisäpanostusta markkinointiin ja 
siten tunnettavuuden parantamiseen. Tässä voisi sosiaalista mediaa hyödyntää parem-
min/tehokkaammin.

”Logo ja yhdistyksen nimi eivät oikein tunnu olevan tätä päivää ja saattavat olla 
esteenä nähdä yhdistys sellaisena kuin se oikeasti on. Mieluummin sitä olisi terveiden 

elämäntapojen puolesta kuin päihteitä vastaan. Youth Without Drugs tms.”

YAD:ssa toimitaan kolmivuotisen strategian pohjalta. Strategia ohjaa koko järjestön 
toimintaa ja vaikuttaa muun muassa siihen, minkälaisille projekteille haemme rahoitusta. 

Nykyinen strategiakausi päättyy vuodenvaihteessa ja olemme työstäneet uutta vapaaeh-
toisten, hallituksen ja työntekijöiden kanssa. Alkulaukaus uuden suunnittelulle otettiin 
jo kevään Tiimipäivillä kun vapaaehtoisten kanssa pohdittiin YAD:n päihdepoliittisia 
linjauksia. Kesän aikana kaikilla YAD:n jäsenillä sekä työntekijöillä on ollut mahdollisuus 
vastata strategiakyselyyn. Tässä on koonti strategiakyselyn vastauksista. Kursiivilla laitetut 
kohdat ovat suoria lainauksia kyselyn vastauksista.

Strategia vuosille 2016–2018 valmistuu syksyn mittaan ja julkaistaan YAD:n verkkosivuilla 
viimeistään joulukuun alussa. 

Mitä YAD:n jäsenyys merkitsee sinulle?

Vastauksissa nousi esiin kannanottaminen YAD:n edustamien arvojen puolesta ja mahdol-
lisuus vaikuttaa. Myös yhdessä oleminen ja tekeminen korostuivat vastauksissa.

”Kannanottoa hyvän elämän puolesta. Rohkeaa, avointa ja 
keskustelevaa keskittymää ja siinä osallisena olemista.”

Mitä tarkoitusta varten YAD on mielestäsi olemassa?

YAD:n tehtävänä on tuottaa ja kehittää tosiasioihin perustuvaa, laadukasta ja kiihkotonta 
päihdekasvatusta sekä luoda puitteet ja mahdollisuus nuorille vapaaehtoisille toteuttaa 
tätä. YAD:n tehtävä on toimia valtakunnallisena mielipidevaikuttaja huumeasioissa ja 
puolustaa käyttäjien/toipujien oikeuksia.

”YAD on ajankohtainen ja tärkeä järjestö, joka tuo uudenlaista näkökulmaa huumepoliittisiin 
keskusteluihin ja ihmisten asenteisiin. Toivon, että YAD pysyy yhtä omaperäisenä, rohkeana ja 

kantaaottavana myös tulevaisuudessa. Olen ylpeä YAD:n jäsen!”

Kohti YAD:n strategiaa 
vuosille 2016–2018
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Onko sinulla muita ehdotuksia, kuinka YAD:n tulisi 
ottaa kantaa huumeiden laillistamiskeskusteluun?

Vastauksissa on hieman hajontaa. Osa selkeästi toivoo, että otetaan kantaa aikaisempaa 
näkyvämmin ja osa taas on sitä mieltä, että kannanotto ei ole edes kovin tärkeää, vaan 
tulee painottaa hyvää elämää ja siihen kuuluvaa päihteettömyyttä. Joka tapauksessa 
pelkästään laillisuuteen ei tule ottaa kantaa, vaan mukana tulee kuljettaa ajatus seura-
uksista ja miten pystymme hoitopuolella vastaamaan näihin seurauksiin.

”Huumeiden laillistamiskeskusteluun on tärkeä ottaa osaa, mutta painopisteen 
ei tule olla yksistään laillistamisessa. On tärkeää pitää ääntä hoito- ja tukipalveluiden 
kehittämisestä, olipa lopputulos laillistamiskysymyksen osalta mikä tahansa. YAD:lla 

on järjestönä paukkuja ottaa laillistamisasiaan kantaa voimakkaamminkin, mutta ennen 
kannanottamista on hyvä kartoittaa millainen yleinen mielipide järjestön sisällä asian

suhteen tällä hetkellä on. Radikaalisti yleisestä mielipiteestä poikkeavien kannanottojen 
vaikutusta YAD:hen järjestönä, sekä työntekijöihin ja vapaaehtoisiin pitää arvioida 

ja punnita ennakkoon, mikä sellaiseen järjestönä päädytään.”

Arvioi voimassaolevan strategian 
tavoitteiden ja toiminnan toteutumista?

Yleisesti ollaan sitä mieltä, että strategiaa on noudatettu hyvin. Vapaaehtoisten hyvin-
vointiin, kokemusasiantuntijuuteen ja vapaaehtoistyön jäsentämiseen (tiimimalli) on 
panostettu ja nämä koettu onnistuneiksi.

”YAD on onnistunut hyvin sekä ammatillisen profiilin nostamisessa että
kokemusasiantuntijatoiminnan mukaan tuomisessa ja sitä kautta myös käyttäjän asemaa 

koskevan keskustelun mukana pitämisessä. Nuorten parissa työskenteleville on ollut 
enemmän tarjottavaa ja yhteistyökartta on monipuolistunut.”

Mainitse 3 asiaa, joissa on mielestäsi edetty 
tavoitteissa kaikkein heikoimmin?

Heikoiten nykyisellä strategiakaudella on onnistuttu tukitoiminnassa ja uusien jäsen-
ten rekrytoimisessa.

Minkälainen järjestö YAD:n tulee sinun mielestäsi olla 
seuraavan strategiakauden lopussa eli vuonna 2018?

Nykyinen linja ja kehityssuunta nähdään hyvänä, muistaen riskiryhmät, kokemustaustai-
set ja vapaaehtoiset.

”Pääpiirteittäin jatkaa samaan malliin, uutta kehittäen ja näkökulmia pohtien tietty. 
Entistä näkyvämpi ja äänekkäämpi, vapaaehtoisia arvostava, omannäköinen. Uniikki.”

Mitkä tekijät ovat uhkana tämän vision toteutumiselle?

Resurssit mahdollinen pieneneminen (niin vapaaehtoiset kuin taloudelliset), asiantun-
tijajärjestön jäykistyminen, särmän kadottaminen, vääränlaiset yhteistyökumppanuudet.

”Punk-asenteesta luopuminen, mitä en kyllä näe uskottavana skenaariona!”

Mitkä ovat mielestäsi YAD:n 
toiminnassa 4 tärkeintä 

arvoa tai aatetta?

1. Suvaitsevaisuus ja tuomitsemattomuus
2. Vapaaehtoisuus

3. Avoimuus ja aitous
4. Päihteettömyys

Mitkä arvon ja aatteet 
näkyvät YAD:n toiminnassa?

1. Suvaitsevaisuus ja tuomitsemattomuus
2. Vapaaehtoisuus

3. Avoimuus ja aitous
4. Huumeettomuus

Miten YAD:n tulisi ottaa kantaa huumeiden laillistamiskeskusteluun?

YA D:n tulee kannattaa…
huumausainelain pitämistä nykyisenlaisena ........18  % 
kannabiksen käytön depenalisaatiota .....................29 %
kaikkien huumausaineiden depenalisaatiota .......18 %
kannabiksen käytön dekriminalisointia ..................6 %
kaikkien huumausaineiden dekriminalisointia ....12 %
kannabiksen laillistamista ............................................. 18 %

Kannabiksen kotikasvatuksen tulisi olla…
laitonta, kuten tällä hetkellä .................... 23 % 
depenalisoitu omaan käyttöön… ............. 59 %
dekriminalisoitu omaan käyttöön… ........ 18 % 
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jaossa. Jos kiinnostusta Street Teamin toimintamallin 
soveltamiseen löytyy, jaamme mielellämme kokemuk-
siamme ja oivalluksiamme. 

Street Team 2 -hankkeen keskeisimpiä tavoitteita oli 
juurruttaa toiminta osaksi YAD:n perustyötä. Tässä 
tavoitteessa on onnistuttu, sillä toimintaa jatketaan 
yhtenä YAD:n vapaaehtoistiimeistä myös tulevaisuu-
dessa. Juurrutustyötä tukemaan on luotu sosiaali-
sen tilinpidon runko, ohjausmalli ja uudistettu sekä 
Street Teamin nettisivut että materiaaleja, myös vakaa 
vapaaehtoispohja on tärkeässä roolissa toiminnan 
jatkumisen kannalta.

Street Teamin toiminta tukee uudenlaisia osallistumi-
sen muotoja ja tarjoaa mahdollisuuden episodimaisen 
vapaaehtoistyön tekemiseen. Street Teamia on kuvailtu 
sitomattomaksi ja helpoksi tavaksi osallistua vapaaehtoistyöhön. Street Team 2- hankkeen 
aikana kootut tilastot ovat osoittaneet, että toiminnassa mukana olevat nuoret kestävät 
sitomattomuudesta huolimatta toiminnassa mukana useita vuosia. Vuositasolla aktiivisista 
striibalaisista jopa puolet on aikaisempina vuosina mukaan tulleita. Tehtäväpalautuksia 
Street Teamiin tulee vuositasolla keskimäärin 1600 kappaletta. 

Street Teamin toimintamalli on maailmanlaajuisesti tarkasteltuna uniikki, eikä hankkeen 
aikana tehtyjen selvitysten myötä löytynyt yhtään ehkäisevän päihdetyönkentällä toimivaa 
street teamia. Vapaaehtoiset kuvailevat toimintaa motivoivaksi, omia arvoja vastaavaksi, 
nuorten näköiseksi ja hauskaksi tavaksi antaa oma panoksensa ehkäisevän huumetyön 
hyväksi. 

Tulevaisuus ei avaudu Street Teamille kuopattomana kiitoratana, sillä verkossa tehtävä 
vapaaehtoistyö edellyttää nopeaa reagointi- ja uudistumiskykyä. Tästäkin huolimatta 
Street Team tulee tarjoamaan osallistumisen ja onnistumisen kokemuksia vapaaehtoisille 
myös tulevina vuosina.

Tarkemmin Street Team 2 -hankkeen tavoitteista ja tuloksista voi lukea lokakuun aikana 
nettisivuilla julkaistavasta sosiaalisesta tilinpidosta.

- Hanna, Street Team Crew
 

Street Team 

YAD Street Team 2 -hanke on tullut nyt matkansa 
päähän. Matkan varrelle on mahtunut monta onnistu-

mista, ylitettyjä kivikkoja ja huikea määrä nuoria vapaaeh-
toisia. Iso ja lämmin kiitos kaikille Street Team 2 -hankkeen 

toiminnassa mukana olleille vapaaehtoisille, yhteistyökumppaneille 

ja toinen alkaa

ja ohjausryhmälle, sekä niille, jotka ovat muutoin edistäneet toiminnan kehittymistä ja 
leviämistä. Toivottavasti jatkatte Street Teamin matkassa myös tulevaisuudessa.

YAD Street Team on saanut alkusysäyksensä vuonna 2006 vapaaehtoisten ideasta hyödyntää 
musiikkimaailmasta tuttua street team -toimintaa YAD:n vapaaehtoistoiminnan kehittämi-
sessä. Ensi vuonna juhlistetaan siis YAD Street Teamin kymmenvuotista taivalta. Toimintaa 
on viety eteenpäin pilottihankkeen ja kahden RAY- rahoitteisen hankkeen turvin. Vuosien 
myötä Street Team on vakiinnuttanut roolinsa yhtenä YAD:n vapaaehtoistiimeistä. 

Yksi Street Team 2- hankkeen tavoitteista oli saada Street Teamiin liittymään 1000 uutta 
rekisteröitynyttä jäsentä ja syyskuun loppuun mennessä tavoite oli saavutettu yhteensä 
1019 uudella jäsenellä. Toimintamallia voidaan perustellusti kutsua valtakunnalliseksi, 
sillä striibalaisia on ollut mukana hankkeen aikana kaikista Suomen maakunnista. Kiin-
nostavaa Street Teamissa on se, että sen avulla on tavoitettu myös ryhmiä, jotka eivät 
yleensä ole erityisen aktiivisia sosiaali- ja terveysalanjärjestöjen toiminnassa. Erityisen 
hienoa on, että nuoret pojat, sekä käyttötaustaiset nuoret ovat löytäneet Street Teamista 
oman tapansa osallistua ja vaikuttaa. 

Street Team -hankkeet ovat osoittaneet, että verkko-ohjautuvaa vapaaehtoistyötä on 
mahdollista toteuttaa valtakunnallisesti ja tarjota osallistumisen mahdollisuuksia myös 
niille alueille, jossa järjestöllä ei ole vakiintunutta paikallistoimintaa. Huomion arvoista on 
myös se, että toimintamalli on sovellettavissa eri toimijoiden tarpeisiin vapaaehtoistyön 
kentällä. Street Teamin hallintajärjestelmää on mahdollista käyttää hyvin monen tyyp-
pisten vapaaehtoistoimintojen valtakunnalliseen organisointiin ja työvälineenä tehtävien 

Yksi vaihe päättyy
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Tällä hetkellä tuntuu vahvasti siltä, että ympyrä on sulkeutumassa – kuten aivan hankkeen 
alussa, seuranamme on tietynlainen epävarmuus tulevasta, vaikka tällä kertaa takatas-
kussa onkin jatkon suhteen paljon selkeämpiä suunnitelmia. Joka tapauksessa olemme 
hieman odottavissa tunnelmissa, koska hanke päättyy ensi vuoden maaliskuun lopussa. 

Haimme hiljattain RAY:lta rahoitusta kahden vuoden jatkohankkeeseen, 
joka keskittyisi alueelliseen laajentamiseen, Ränni-huumekas-
vatusmallin levittämiseen myös muiden toimijoiden käyttöön 
sekä nykyisten ja tulevien ammattilaisten kokemuskoulutta-
miseen. Parasta toivoessakin on kuitenkin valmistauduttava 

siihen, ettei rahoitusta saada. Syksy on ollut ja tulee edelleen 
olemaan kiireinen, mutta mitä paremmalta ja valmiimmalta 

toimintamme näyttää ja tuntuu, sitä palkitsevammaksi 
työmme käy. 

Uudet tuulet puhaltavat vielä hankkeen loppusuoralla-
kin: Susannan kehittämän kokemuskoulutusmallin avulla 

kokemusasiantuntijamme voivat jatkossa antaa panoksensa 
myös hoitoalan työntekijöiden ammattitaidon kehittämiseen: 
haluamme käyttää kokemustietoa ravistellaksemme ennakko-

luuloja ja kehittääksemme hoitoalan työntekijöiden valmiuksia 
kohdata huumeidenkäyttäjiä. Kokemuskoulutusta testataan jo tässä kuussa 

Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogiopiskelijoilla, ja kehitystä 
jatketaan heidän palautteensa avulla. Jos jatkohanke toteutuu, päästään kokemuskoulutusta 
työstämään paremmilla resursseilla yhteistyökumppanioppilaitosten kanssa. Huonommassa-
kin tapauksessa kokemuskoulutusta tuotetaan vakituisten työntekijöiden kiireistä riippuen. 
Kokemustiedon hyödyntäminen on tullut jäädäkseen myös ammattilaisille suunnattuihin 
YAD:n koulutuksiin.

Tulevan kokemusasiantuntijatoiminnan kokonaisuuden suhteen tilanne näyttää siis varsin 
valoisalta, herui rahoitusta tai ei. Osa aiemmin koulutetuista kokemusasiantuntijoista on 
edelleen aktiivisesti mukana, ja koulutukseen on saatu myös mukaan mukavasti uusia 
tyyppejä, etupäässä koulutustamme aktiivisesti tuntemilleen toipujille markkinoinei-
den vapaaehtoistemme avulla. On ollut ilahduttavaa nähdä, miten vapaaehtoisemme 
ovat ottaneet toiminnan omakseen ja tehneet omissa verkostoissaan sitä työtä, jota me 
työntekijät emme edes pystyisi tekemään. Se kertoo samalla myös siitä, että toiminta 
nuorten päihdekasvatuksen parissa on ollut kokemusasiantuntijoille mielekästä – eihän 
sitä muuten kavereille suositeltaisi.

Expailu
uusien tuulien

nosteessa

Expailu uusien tuulien nosteessa » 

En olisi kolme vuotta sitten uskonut, että työskentelen joskus kokemusasiantuntijoiden 
kanssa. Vaikka olinkin periaatteessa halunnut aina tehdä työtä, jolla on jokin eettisesti 
kestävä tarkoitus, olin kuitenkin ajatellut melko kyynisesti, että työtä tehdään lähinnä 
rahan takia. Sitten kävikin flaksi, eli pääsin töihin mielenkiintoiseen hankkeeseen YADiin. 
Sen jälkeiset kaksi ja puoli vuotta ovat hujahtaneet varsin nopeasti, vaikka toki tuohon 
jaksoon on kaiken maailman projektipaniikkejakin mahtunut. Itselleni hankkeesta on tänä 
aikana tullut henkilökohtaisella tasolla koko ajan entistä tärkeämpi, kun olemme saaneet 
lisää hyviä tyyppejä mukaan toimintaan, ja toimintamallimme on selkiytynyt ja kehittynyt 
pikkuhiljaa aina vaan valmiimmaksi. Expan toiminnassa on, kuten YADissa ylipäätään-
kin, ollut hyvä yhteen hiileen puhaltamisen tunnelma, joka tukee niin työntekijöiden 
kuin vapaaehtoistenkin hyvinvointia. Tästä ei voi suitsuttaa ketään yksittäistä henkilöä, 

vaan ennemminkin YADilaista tapaa 
tehdä asioita. Toimintakulttuurimme 
on säilyttämisen arvoinen asia, ja 
on ollut ilo huomata, kuinka hank-
keemme touhut ovat luiskahtaneet 
kuin huomaamatta osaksi yadilaista 
meininkiä.

Yksi viime aikojen olennaisimmista työn-
tehtävistämme on ollut varmistaa, että expailut jatkuvat hankkeen jälkeenkin. Vähitel-
len alkaa jo tuntua siltä, että homma alkaa pian olla paketissa: toiminnan jatkamisen 
mahdollistavista ohjekirjoista suurin osa on varsin hyvässä vaiheessa, ja ammattilaisille 
tarkoitetun julkaisun tekstit on kirjoitettu. Alkaa siis näyttää siltä, että kokemusasian-
tuntijuuden hyödyntäminen YADissa jatkuu suhteellisen saumattomasti myös hankkeen 
päätyttyä. Huumekasvatusta nuorilleen tarvitsevien oppilaitosten ja muiden tahojen 
kanssa tehdään yhteistyötä nyt sekä Tampereella että Jyväskylässä. Keski-Suomeen laajen-
tuminen olisi ollut mahdotonta täältä Tampereelta käsin, mutta olemme saaneet apua 

niin comebackin YAD-remmiin tehneeltä Lambergin Hannalta kuin hänen 
tehtäväänsä aiemmin hoitaneelta Auhtolan Sariltakin.

1. 5

 "Toimintakulttuurimme on säilyttä-

misen arvoinen asia, ja on ollut ilo 

huomata, kuinka hankkeemme touhut 

ovat luiskahtaneet kuin huomaamatta 

osaksi yadilaista meininkiä."
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En halua kirjoittaa vihapuheesta, enkä edes siitä, kuinka maailma on täynnä ihmisiä, jotka 
ansaitsevat myötätuntomme. Enkä haluaisi edes ajatella niitä, jotka eivät sitä ansaitse. Välillä 
tuntuu, että vähiten ihmiset tarjoavat myötätuntoa itselleen, vaikka kuinka sen ansaitsisivat.

On tärkeää tuntea riittävänsä. Usein 
asioita yritetään saavuttaa piiskaamalla 
itseä. Kuvitellaan, että ilman itsekritiikkiä 
rupeamme lepsuilemaan ja se johtaa vain 
saamattomuuteen. Kuitenkin on todettu, että 
itsekritiikin sijaan myötätuntoinen suhtautuminen 
lisää motivaatiota ja todennäköisyyttä, että saavuttaa omia tavoitteitaan. Myötätuntoa 
koetaan, kun sille on tarvetta ja siitä saa taas tankattua energiaa jatkaa eteenpäin. Joskus 
myötätunto sekoitetaan itsesääliin. Itsesäälissä rypevä jää mässäilemään ongelmillaan, 
eristää itseään muista ja unohtaa, että muutkin ovat kokeneet samaa. Myötätuntoisesti 
itsensä kohtaava ei sulje pois muuta maailmaa, eikä hylkää itseään ja siksi voimia jää 
jälleen enemmän hommailla eteenpäin.

Itsemyötätunto on taito. Se koostuu kolmesta osasta: itsemme kohtelemista ystävälli-
syydellä ja lämmöllä silloin kun kärsimme, jaetusta ihmisyydestä – sen muistamisesta, 
ettemme ole ainoita, jotka joutuvat kokemaan kipuja ja ongelmia sekä hyväksyvästä 
tietoisesta läsnäolosta – siitä että hyväksymme erilaiset ajatuksemme ja tunteemme ja 
elämämme niiden kanssa. 

Myötätuntoisella suhtautumisella itseä kohtaan on monia hyötyjä. Se ylläpitää hyvinvointia 
ja suojelee mielenterveyttä elämän kuopissa. Sen avulla on helpompi pitää kiinni (pitkällä 
tähtäimellä) omista päätöksistä ja elämäntapavalinnoista. Siinä missä hyvää itsetuntoa 
tavoitellaan vertailemalla itseä muihin, myötätunnolla hyväksytään itse sellaisena kuin 
kulloinkin on. Se ei kuitenkaan ole este itsensä kehittämiselle, vaan lopputulos ja tavoitteet 
ovat vain paremmin kiinni todellisuudessa. Itsemyötätuntoiset ihmiset ovat tyytyväisem-
piä elämäänsä ja itseensä ja ovat vähemmän masentuneita ja ahdistuneita. He tarttuvat 
nopeammin epämiellyttävämpiin hommin, eivätkä yhtä helposti lannistu vastoinkäymisissä.

Itsemyötätunto on taito, jossa voi harjaantua. Googlatkaa vaikka.
- Susanna EXPAsta

Kuka ansaitsee myötätuntoni?

Kuka ansaitsee myötätuntoni?

Expa-hankkeen viimeinen syksy on myös täynnä mielenkiintoisia asioita: edessä on mm. 
Expan aktiivisimpien vapaaehtoisten kanssa tehtävä lontoonmatka, jolla käymme mm. 
tutustumassa Releaseen, joka on paikallinen huumeisiin ja huumelakeihin liittyvää tietoa 
julkaiseva ja ongelmiin joutuneille lakiapua tarjoava järjestö, ja tietenkin näemme hienoja 
paikkoja ja teemme kaikkea muuta kivaa. Pian valmistuville uusille kokemusasiantuntijoille 
saadaan näillä näkymin hommattua keikkoja syksyn mittaan, joten heille kertyy kokemusta 
ja varmuutta tulevaa ajatellen. Mikäli kysyntää keikoille riittää ja YADin kokemusasian-
tuntijoiksi haluaviakin löytyy lisää, olemme valmistautuneet järjestämään keväällä vielä 
yhden koulutuksen.

Uudet ja aiemmin koulutetut kokemusasiantuntijat kohtasivat toisensa Jalostamo-koulu-
tuksen ja ”vanhempien” kokemusasiantuntijoiden Gurustamo-lisäkoulutuksen yhteisessä 
viikonlopussa Torpan kurssikeskuksessa 9.–11.10. Erityisen mielenkiintoista oli päästä 
näkemään niin uusia kuin vanhojakin jyväskyläläisiä kokemusasiantuntijoita. En itse ollut 
aiemmin mukana heidän koulutuksessaan, joten olin ollut sikäläisistä Expa-kuvioista 
harmillisen pihalla. Tampereen ja Jyväskylän kokemusasiantuntijat sulautuivat sujuvasti 
samaksi porukaksi, kuten osasimme odottaakin. Tällä kertaa en stressaillut etukäteen yhteis-
hengen muotoutumisesta ja ryhmän yhteen hitsautumisesta; vielä hankkeen alkupuolella 
olisin ollut tästä turhaan huolissani. Muutos on seurausta rohkaisevista kokemuksista; 
koulutuksiimme tulee motivoituneita nuoria aikuisia, jotka ovat halukkaita heittäytymään 
yhteistyöhön toistensa ja meidän työntekijöiden kanssa. 

YADin koulutuksissa ja muissa touhuissa pyöriessä tulee väkisinkin tutuksi myös muu 
YADin toiminta, ja expalaiset ovatkin olleet kiinnostuneita myös muista tavoista hääriä 
YADissa. Moni expalaisista on lähtenyt mukaan festarityöhön ja paikallisosastoihin, ja onpa 
tulevissa hallitusvaaleissakin ehdolla eräs kokemusasiantuntijoistamme. Hankkeen alussa 
tuntui, että olemme kuin erillinen saareke, joka ei juuri kosketa YADin muuta toimintaa, 
mutta nyt voimme iloita siitä, että kokemustiedosta pääsevät hyötymään muutkin kuin 
Ränni-keikoilla kohtaamamme nuoret.

- Juuso Armila, 
EXPA – Kokemusasiantuntijuus ehkäisevässä huumetyössä -hanke

 "itsekritiikin sijaan myötätuntoinen 
suhtautuminen lisää motivaatiota ja 
todennäköisyyttä, että saavuttaa 

omia tavoitteitaan."
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Lyrics

I can't imagine if I never had this rappin' hobby
I'd rarely be happy probably

but I knew a lotta people when I lived back in Maryland,
that had it way worse, gettin' addicted to heroin

so I shouldn't be too pissed 
I'm just gettin' sick of writing drunken self help To-Do lists 

that remain unchecked cause I never follow through
and when you move, old habits follow you 

and I can't quite shake this ape from off my back
it seems as if it's safe strapped up tight

aye yo that's my life.

I've been with you so long, and my love for you's so strong
but sometimes it feels so cold, and baby it gets so old

wondering why... I...
stumble and cry, yeah

my life's occupied by music and liquor

I guess I'm trying to escape from the fear and the sadness, 
it's madness, turned beer into gladness 

it’s sorta like a miracle of Christ
good timing, I could use some spiritual advice

I used to hate the taste of beer as a kid, 
and they say times change and it's clear that they did, 

cause now it seems every night I'm intox-
icated by myself in a little-ass box

I've been with you so long, and my love for you's so strong
but sometimes it feels so cold, and baby it gets so old

wondering why... I...
stumble and cry, yeah

my life's occupied by music and liquor

www.huumebiisit.fi

www.huumebiisit.fi/rap/wax-and-eom-music-and-liquor/

Kuuntele ja kommentoi:

huumebiisit.f i 

PRESENTS

Tämänkertaisessa huumebiisissä käsitel-
lään alkoholia, jota on sen haitallisuuden 
korostamiseksi kutsuttu myös ”lailliseksi 
huumeeksi”. Tämä tosin on itseristiriita, 
koska huume itsessään tarkoittaa laitonta 
päihdettä. Huume-sanaan liittyy kuitenkin 
niin voimakkaita ennakkoluuloja, että jo 
sana luo vaikutelman vaarasta…

Yhdysvaltain Marylandissa kasvanut irlan-
tilais-kuubalainen Wax eli Michael Jones (s. 
1980) on räppärin, laulajan ja lauluntekijän 
ohella multi-instrumentalisti ja tuottaja, joka 
nousi julkisuuteen ajan henkeen sopivalla 

tavalla, YouTuben kautta. Vuonna 2008 kuvioihin tuli mukaan tuottaja EOM (Elements of Music), 
ja yhteistyö tuotti albumin Liquid Courage, jolta myös tämänkertainen huumebiisi löytyy. 

Rohkaisuryypyn käsite on meille suomalaisille perin tuttu (selväpäinen rohkeushan on 
yadilaisen asenteen tuoma erityisominaisuus), mutta levy ei ole täällä varmat myyntitulot 
takaavaa läträämisen hehkutusta. Toisin kuin suomalaiset alkoholia ihannoivat bileräppärit 
Tippa-T:stä (muiden kidutustapojen kautta) Petri Nygårdiin, Wax vaikuttaa suhtautuvan 
omaan alkoholinkäyttöönsä kriittisesti. Se onkin tarpeen aina, kun jokin riippuvuutta 
aiheuttava asia lohkaisee hallintaansa liian suuren osan elämästä.

I spent all my money on women and wine 
and didn't give enough time to the rhythm and rhyme

I stay focused on the nickel and dime
I should be Benjamin thinking 

but when I get 'em I be spendin' them drinkin' 

and then I wake up feelin' nervous and lifeless
a thin line between worthless and priceless 
when my life gets confusing ahead of me 

I don't ever solve problems, I just start boozin' heavily 

in San Diego I got off work everyday around four
and every single day the road worker next door'd

come home with an eighteen pack of Miller High-Life
I said my life is headed down a path that's way too sim- 

ilar, I'd prefer not to end up like him
and I'd look up and I'd cringe

but every time I try to change I say fuck it and binge,
thats my life

I've been with you so long, and my love for you's so strong
but sometimes it feels so cold, and baby it gets so old

wondering why... I...
stumble and cry, yeah

my life's occupied by music and liquor

I can't stop drinking, I can't stop smoking, I can't stop writing, 
I should be the ”can't stop” spokesman

addictive personality, ironically 
I write my realest shit when I escape from reality

I drink to forget, then I write to remember, 
it's been like that since my high school tenure 

Music and Liquor
albumilta Liquid Courage (2008)

Wax & EOM
Music and Liquor
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Ilmoitustaulu
"Perinteinen Ehkäisevän päihdetyön viikko käynnistyy 
maanantaina 2.11. Viikon aikana herätellään keskustelua 
ajankohtaisista päihdekysymyksistä ja tuodaan esille 
ehkäisevän päihdetyön laaja-alaisuutta ja merkitystä.

Ehkäisevän päihdetyön viikon aikana järjestettävis-
sä sadoissa tapahtumissa keskitytään onnellisuuteen 
ja hyvään elämään. Viikon teema ”Onni on katsojan 
silmässä” kannustaa huomiomaan nekin onnea tuottavat 
asiat joiden arvo ei ole itsestään selvä, sekä omassa 
elämässään että yhteiskunnassa."

Purkuviikonlopussa vuoden Festarijyräksi äänes-
tettiin aktiivinen ja festareilla hyvää meininkiä 
ylläpitänyt Taru Keränen. Taru saa palkinnoksi YADin 
converset. Kesän tiimipelaajaaksi äänestettiin Riikka 
Kaikkonen.

Vuoden
Festarijyrä

2015

Kannabiksen koko kuva -seminaari järjestetään perjantaina 
6.11.2015 klo 8:45-15:30 Lahden Wanhassa Walimossa 
(Vesijärvenkatu 25, Lahti). Puheenvuoron saavat mm. Ehyt 
ry:n Kim Kannussaari ja YAD:n Janne Paananen. Tilaisuus 
on maksuton. Tilaisuuden livestreamia voi tulla seuraamaan 
myös YAD:n Lutakon toimistolle! 

Ilmoittautumiset: hanna.lamberg@yad.fi

Kannabiksen koko kuva 

-seminaari 6.11. 

KIlometrikisa 

1.5.2015-22.9.2015:

9500 kilometriä!

YAD:n joukkue polki Kilometrikisan 144 päivän aikana yhteensä 
9500 kilometriä! Kovimpina polkijoina yli 1000 km polkaisivat 
Essi, Juuso ja Eemeli. Kiitos kaikille polkijoille.
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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. 

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

Janne Paananen
toiminnanjohtaja
040 551 9067 

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

Saara Mansikka-aho
järjestötiedottaja
040 350 0644

Hanna Ikonen
verkkovapaaehtoistyön 
suunnittelija (Street Team)
0400 234 317

Jyväskylä

Tampere Salhojankatu 42, 33500 Tre

Lutakonaukio 3, 40100 Jyväskylä

Tapahtumakalenteri
LOKAKUU
22.10. EXPAN Humak-päivä

29.10.–1.11. EXPA goes London

31.10.–1.11. INFOPISTEKOULUTUS Tampereella

31.11. HALLOWEEN-BILEET Tampereella, järj. YAD ja SETA

MARRASKUU
2.–8.11. EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN VIIKKO

6.11. KANNABIKSEN KOKO KUVA -seminaari Lahdessa. Livestream Jyväskylän toimistolla.

7.11. SPR:N PÄIHDETYÖN 15-VUOTISJUHLASEMINAARI Helsingin Kaisaniemessä. 
Tietoa Suomen huumausainetilanteesta ensihoidon näkökulmasta, eväitä päihteiden 
käyttäjien kohtaamiseen. Seminaarimaksu 25,- sisältäen kahvit ja lounaan. KAIKKI 
YADILAISET TERVETULLEITA. Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/SPRn_paihdetyon_
15vuotisjuhlaseminaari_7048

17.11.–28.11. YAD RY:N HALLITUSVAALIT, ennakkoäänestys: www.yad.fi

23.–29.11. SAVUSAUNAN TEEMAVIIKKO läheisteemalla

28.11. (LA) KAMAKOULUTUS @ JKL

29.11. (SU) SYYSKOKOUS @ JKL JOULUKUU
3.12. VAPAAEHTOISTEN PÄIVÄ

12.12. KÄTTÄ PIDEMPÄÄ -koulutus @ TRE

Sami Hoisko
ehkäisevän huumetyön
suunnittelija
040 553 5701
(verkkovaikuttajat, 
jalkautuva tiimi, 
päihdekasvatus)

Ville Nieminen
oppisopimustyöntekijä
0400 218 360

Helsinki

Helsingin tukiystävätoiminta 
kokoontuu osoitteessa 
Ratavartijankatu 4 LT 3, 
00520 Helsinki

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

Kokemusasiantuntijuus
-projekti (Expa)
Susanna Kärki
projektityöntekijä
040 721 1872

Juuso Armila
projektityöntekijä
040 721 2415


