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FESTARITOIMINTA YADISSA
Infopistetyössä toteutuu YAD:lle tärkeä ehkäisevän huumetyön perusajatus: vuorovaikutus ja nuorten kohtaaminen heidän vapaa-ajallaan. Infopistetyössä mennään sinne, missä nuoretkin ovat. YAD:n
vapaaehtoiset näyttävät mallia siitä, miten festareilla voi viihtyä
selvinpäin.
YAD osallistuu vuosittain kymmeniin tapahtumiin infopisteitä pitäen.
Infopisteillä tarjotaan tietoa yhdistyksen luonteelle ominaisella tavalla; ei tyrkyttämällä, vaan olemalla esillä ja keskustelemalla aiheesta
eri näkökulmista. Keskustelujen käynnistäjänä käytetään huumetestejä, joilla kartoitetaan vastaajan näkemyksiä ja tietoa päihde- ja
huumeasioista.
Pisteellä pyritään pitämään myös jotain osallistavaa tekemistä, jota
olivat vuonna 2016 jonglöörivälineet, vesitatuoinnit ja kantaaottavien
pinssien teko. YAD:n festarityöstä ei koidu vapaaehtoisille kuluja ja
festareilla vapaaehtoisilla on myös aikaa käydä katsomassa bändejä
ja nauttia festaritunnelmasta.
YAD:n vapaaehtoiset pitivät vuonna 2016 16 valtakunnallista infopistettä ja lisäksi Kosmos konemusiikkijuhlilla oli YADin edustus
EA-tiimissä. Festarityötä tehdään perinteisten rock-festareiden lisäksi
muissakin nuorisotapahtumissa, kuten vuonna 2016 Assembly peli-tapahtumassa ja Partiolaisten suurleirillä. YADin paikallistoiminnan
tiimit pitivät infopisteitä pienemmissä paikallisissa tapahtumissa tässä
tilinpidossa listattujen lisäksi 30 kappaletta vuonna 2016.
YAD:n festaritoiminta toteutetaan lähes kokonaisuudessaan vapaaehtoisvoimin. Festari- ja infopistetyötä tekevät vapaaehtoiset koulutetaan viikonlopun mittaisessa koulutuksessa. Koulutuksessa käsitellään päihdekysymyksiä monesta näkökulmasta ja tarjotaan välineitä
keskustelujen käymiseen infopisteillä. Infopistetoimintaan voivat
osallistua yli 13-vuotiaat ja festarityöhön yli 16-vuotiaat. Jokaiselle
festarille lähtee yksi kokeneempi, vähintään 18-vuotias festarivastaavakoulutuksen käynyt yadilainen.
Festarikesän päätteeksi festareilla toimineille vapaaehtoisille järjestetään purkuviikonloppu. Viikonlopun aikana vapaaehtoiset
pääsevät tapaamaan toisiaan, sekä osallistumaan toiminnan kehittämiseen. Lisäksi käydään läpi kesän parhaat hetket, kinkkisimmät
sattumukset, tilastoja ja koonteja, sekä äänestetään kesän festarijyrä.
Kesän 2016 vapaaehtoisten palautteiden pohjalta nähtiin tarpeelliseksi tehdä linjaus korvaushoidossa olevien osallistumisesta infopistetyöskentelyyn. Alustava keskustelu aiheesta käytiin somen suljetussa
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infopistevapaaehtoisten ryhmässä ja purkuviikonlopussa keskusteltiin
ja päätettiin asiaa koskevista ehdoista. Linjaus kokonaisuudessaan
on YADin nettisivuilla festarityön alla.
Tietoa festarityöstä on tallennettu erilaisten lomakkeiden, festarityön blogin, valokuvien, koulutuspalautteen, FB ryhmäkeskustelujen
sekä purkuviikonlopun työskentelyn muodossa. Oikeanpuoleiseen
sarakkeeseen on koottu toiminnan tulos vuodelta 2016. Ne kohdat,
joissa ei ole haluttu luoda numeerista tavoitetasoa, on kuvattu idea
toiminnan takana tai ohjattu laadulliseen kuvaukseen.

Infopistekoulutus
Infopistekoulutus pidetään kaksi kertaa vuodessa. Tänä vuonna
koulutukset järjestettiin Tampereella ja Jyväskylässä. Tarvittaessa
on mahdollista järjestää lisäkoulutuksia esim. YADin paikallistiimien
paikkakunnilla. Infopistetiimiläisillä on mahdollisuus osallistua muihin
yhdistyksen koulutuksiin tai muiden tahojen järjestämiin koulutuksiin
osaamisensa päivittämiseksi ja lisäämiseksi.
Viikonlopun kestävässä infopistekoulutuksessa aiheita ovat mm.
perustiedot huumeista ja YADista, YADin päihdepoliittiset linjaukset
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ja kannabisargumentointi, huumeet ja maailmankauppa, käytänteet
infopisteellä ja huumetestien tekeminen. Koulutukseen kuuluneet
käytännön harjoittelut suoritettiin pitämällä infopistettä YADin ja SETAn yhteisissä halloweenbileissä ja Yläkaupungin Yö festareilla.
Jo aiemmin infopistekoulutuksen käyneet ovat myös tervetulleita
kertaamaan tietojaan ja tutustumaan uusiin tiimiläisiin. Koulutus toimii
myös ryhmäytymisen ja hiljaisen tiedon siirtymisen välineenä, kun siellä kohtaavat tulevat ja kokeneemmat festarivapaaehtoiset ja viikonlopun aikana vapaaehtoisilla on koulutuksen lomassa aikaa tutustua
toisiinsa.
Vuoden 2016 koulutusten osallistujien tavoitemäärä oli 15 uutta
henkilöä. Osallistujia oli yhteensä 32. Koulutuksiin osallistujat tulivat
ympäri Suomea.

Infopistevastaavakoulutus
Vastaava toimii yhdyslinkkinä työntekijän ja festarivapaaehtoisten välissä, ja vastaa festarireissun käytännön sujuvuudesta, kuten
työnjaosta, ruokahuollosta, yhteydenpidosta tapahtumanjärjestäjän kanssa ja siitä, että tarvittavat raportoinnit ja seurannat tulevat
asianmukaisesti hoidetuksi. Ennen festarivastaavaksi ryhtymistä pitää
olla takana vähintään yksi kesä YAD:n festarivapaaehtoisena. Lisäksi
festarivastaavilta edellytetään täysi-ikäisyyttä.
Festarivastaavien koulutukseen sisältyy festarivastaavan vastuualueiden ja raportointiasioiden läpikäymistä, kesän festaritarvikkeisiin ja
mahdollisiin erityisteemoihin perehtymistä, ryhmädynamiikkaan, ryhmänohjaukseen sekä ongelmanratkaisuun liittyviä asioita.

Blogi
YAD:n festarivapaaehtoiset kirjoittavat festarikokemuksistaan avointa blogia. Tarkoituksena on jakaa toiminnasta kiinnostuneille niitä
fiiliksiä, kokemuksia ja ajatuksia, joita festarityö vapaaehtoisille tarjoaa. Blogiin tulee yksi uusi kirjoitus joka festarien jälkeen. Blogi löytyy
osoitteesta: http://yadinfopisteilla.wordpress.com/
Tilastoja vuoden 2016 bloggauksista:
Blogikirjoituksia yhteensä 17 kpl
Sivunäyttöjä yhteensä 1614 kpl
Kävijöitä yhteensä 864 kpl

5

Henkilöresurssit
Festarityö toteutetaan pääasiassa koulutettujen vapaaehtoisten
nuorten voimin. YAD:n työntekijä on mukana toiminnan mahdollistamisessa, taustatyössä, vapaaehtoisten kouluttamisessa ja ohjaamassa vapaaehtoistoimintaa, mutta varsinaisen käytännön festarityön
toteuttavat yhdistyksen vapaaehtoiset.
Tilastoja vuoden 2016 festarihenkilökunnasta:
116 vapaaehtoista lähtijää, joista eri henkilöitä 50
11 festarivastaavaa
16 festaria

Budjetti
Festaritoiminnan suurimmat kuluerät koostuvat vapaaehtoisten
matka- ja ruokakuluista. Vapaaehtoisten majoitus on yleensä pyritty järjestämään ilmaiseksi yhteistyössä jonkun paikallisen toimijan,
esimerkiksi kunnan nuorisotoimen, seurakunnan tai tapahtumajärjestäjän kanssa. Muita kuluja ovat joidenkin tapahtumien perimät
pääsylippumaksut, festaritarvikkeiden ja jaettavien materiaalien
päivitys- ja hankintakulut, toimistokulut sekä koulutusten ja purkuviikonlopun kulut. Vuonna 2016 festarityön budjetti oli 15 000€ ja siinä
pysyttiin. Kulut maksettiin valtakunnallisen YADin perustyön budjetista
sekä Tampereen ja Jyväskylän paikallistoiminnan varoista.
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KOHTAAMINEN FESTARITYÖSSÄ
YADin festarityötä on ihmisten kohtaaminen, ajatusten vaihto ja
tiedon jakaminen. Samalla vapaaehtoiset näyttävät omalla esimerkillään mallia siitä, miten hauskaa voi pitää myös ilman päihteitä.
Tapahtuman osallistujat pysähtyivät päihdeasioiden äärelle
YAD:n infopistetoiminnan ydin on saada nuoret pohtimaan omia
päihdeasenteitaan.
Infopisteellä työskentelevät vapaaehtoiset arvioivat myös kohtaamisten laatua ja tunnelmaa. Vuoden 2016 infopisteillä käydyistä keskusteluista arvioitiin, herättikö keskustelu infopisteen kävijässä uusia
ajatuksia tai näkökulmia.

Herättikö keskustelu kävijässä uusia
ajatuksia/mielipiteitä?
Kävijät
Paljon.............................................................................. 11%
Melko paljon.................................................................. 18%
Jonkin verran.................................................................. 29%
Vähän............................................................................. 28%
Ei ollenkaan.................................................................... 14%
Yhteensä.......................................................1238 vastausta

Keskustelujen fiilis oli
Hyvä.................................................................................62%
Melko hyvä......................................................................21%
Neutraali..........................................................................15%
Melko huono......................................................................1%
Huono..............................................................................0,2%
Yhteensä.......................................................1283 vastausta
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Infopisteellä käyneiden määrä
Vuonna 2016 YAD:n infopiste löytyi yhteensä 16 eri tapahtumasta
ympäri Suomen ja festarivuorokausia kertyi yhteensä 35. Tavoitteena
oli kohdata infopisteillä 2000 henkilöä. Infopisteillä kohdattiin kesän
aikana yhteensä 3754 kävijää.
Kuvaus infopistekohtaamisesta

”No vaikka toi oma päihteiden käyttö- oli monen valinta huumetestiaiheisiin. Asenteet puun takaa tulevaan haastatteluun pysyivät monella positiivisena ja
välillä sattuneiden alkukovistelujenkin jälkeen keskustelu lähti usein syvempään pohdintaan. Jutut etenivät monesti kyselyn ulkopuolellekin, kokemusten
jakamiseen sekä vertaistukeen tai jopa täysin raiteiltaan arkipäivän puheenaiheisiin ja politiikkaan.”
-Tessaliina, festarivapaaehtoinen
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Tapahtuman osallistujat pohtivat
huumeisiin liittyviä mielipiteitään
YAD ei tarjoa nuorille valmiiksi pureskeltuja vastauksia, vaan pyrkii
innostamaan nuoria omaan ajatteluun sekä omien ennakkokäsitysten, uskomusten ja ajattelumallien tuulettamiseen. Yksi keino tähän
ovat festareilla tehtävät huumetestit. Huumetestien lisäksi festareiden infopisteillä on ollut mahdollisuus vapaamuotoiseen keskusteluun päihdeaiheista.
Huumetesti
Huumetestissä valitaan aihealue, josta haluaa keskustella. Vaihtoehdot ja osuudet keskusteluista ovat seuraavat:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Oma päihteiden käyttö 21%
Kohtuukäyttö 15%
Päihteiden käyttö 11%
Huumeet ja rikollisuus 10%
Huumeet ja terveys 10%
Kaverin/sukulaisen päihteiden käyttö 8%
Huumeet ja maailmankauppa 8%
Ehkäisevä päihdetyö 6%
Päihteettömyys 5%
Riippuvuus ja hoito 4%
Erityisesti nuorille suunnatut kysymykset 2%

Eri aiheiden kiinnostavuus pysyi lähes
samana kuin vuonna 2015.
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Huumetestin tehneiden määrä
Tavoitteena oli 1000 tehtyä huumetestiä. YAD:n huumetestin teki
yhteensä 1611 henkilöä.
Kuvaus huumetestistä:

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

Vaihtoehtoinen toiminta
YAD on pyrkinyt tarjoamaan vaihtoehtoista, päihteetöntä toimintaa
festarialueella infopisteen ja keskustelujen ohella.
Kaikilla infopisteillä oli mahdollista osallistua johonkin vaihtoehtoiseen
toiminnan juttuun, esimerkiksi jonglöörausvälineiden kokeilun, Twisterin pelailun, somekampanjan kautta #streittinäfestareilla, tekemällä
huumeiden vastaisen pinssin tai ottamalla vesitatuoinnin. Menetelmät vaihtelivat festarikohtaisesti.
Vaihtoehtoiseen toimintaan osallistuneiden määrä.
Tavoitteena oli 100 vaihtoehtoiseen toimintaan osallistujaa. Yhteensä
vaihtoehtoiseen toimintaan infopisteillä osallistui 209 festarikävijää.
Kuvaus vaihtoehtoisesta toiminnasta:

”Jönglööratessa sai helposti juttuseuraa, kun moni
pysähtyi kysymään saako kokeilla. Osa kysyjistä ei
palloihin koskaan ollut ennen koskenutkaan, osa oli
tottuneita tekijöitä. Festareilla esiintyvä sirkustaiteilijakin pysähtyi juttelemaan. Jutustelut venyivät välillä pitkiksikin, järjestön esittelystä kuulumisiin”
-Tessaliina, festarivapaaehtoinen
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Toiminta on vapaaehtoisia voimaannuttavaa
Vapaaehtoinen tarjoaa YADille käyttöön tietotaitonsa, vapaa-aikansa ja halun tarjota kohdatuksi tulemisen kokemuksia. Vastavuoroisesti hän saa uusia kokemuksia, oppimisen ja onnistumisen elämyksiä, uusia kavereita ja tuttavuuksia ja mielekkään tavan viettää
vapaa-aikaansa.
YAD yhdistyksenä pyrkii huomioimaan vapaaehtoistoimijoidensa toiveet ja tarpeet. Yhdistys varmistaa, että kaikilla toimijoilla on riittävät
pohjatiedot laadukkaan vapaaehtoistyön toteuttamista varten ja
käytettävissä riittävät välineet ja materiaalit työn tekemiseen. Minimivaatimus festareille on infopistekoulutus ja 16- vuoden ikä. Lisäksi
osalla festarivapaaehtoisista on omaa käyttökokemusta, joita voi
halutessaan hyödyntää päihdeaiheisia keskusteluja käydessään.

Nuoret ovat saaneet riittävät tiedot
ja taidot päihdekeskusteluihin
vertaisryhmissään
Festareilla tarvittavia tietoja ja taitoja harjoitellaan YAD:n Infopistekoulutuksessa. Viikonlopun mittaisessa koulutuksessa käydään läpi
perustietoja huumausaineista ja huumekulttuureista, harjoitellaan infopisteargumentointia ja kokeillaan käytännössä infopisteillä käytet-
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täviä työmenetelmiä, kuten huumetestejä. Samalla kerrataan perustietoja YAD:sta yhdistyksenä. Festarivastaaville järjestetään koulutus
yhtä aikaa infopistekoulutuksen kanssa. Paras oppi infopistetoimintaan tulee kuitenkin kokemuksen kautta ja pidempään toiminnassa
olleiden kanssa infopisteillä vapaaehtoistyötä tehden.

Nuoret ovat oppineet käymään aktiivista ja
argumentoivaa keskustelua päihteisiin liittyen
Olen saanut YAD:n koulutuksista riittävät taidot festareilla käytäviä
keskusteluja varten
Vapaaehtoisten mielipide: 4.4 / Festarivapaaehtoisten
palautelomake, 98 vastausta
(asteikko: 1=täysin eri mieltä - 5=täysin samaa mieltä)
Tavoitteena oli 3,7.

Festareilla on mukana nuoria joilla on kokemustietoa
omasta tai läheisen huumeiden käytöstä
Osalla festareiden vapaaehtoisista oli päihdetausta. Monet kokemustietoa omaavat kokevat kokemustaustasta olevan hyötyä keskusteluissa, koska he pystyvät peilaamaan keskusteluja oman elämänkokemuksensa kautta. Oman tai läheisen päihdetaustan esille
tuominen on kuitenkin täysin vapaaehtoisten oma valinta, eikä siihen
erikseen ohjata tai kannusteta. Päihdetaustaisten vapaaehtoisten
määrää ei myöskään erikseen seurata. YAD:lle on tärkeää pitää toiminta yleisesti avoimena ja tasa-arvoisena kaikille.

Festarityö tukee vapaaehtoisten päihteettömyyttä
YAD:n toimintaan osallistuu päihdetaustoiltaan hyvin erilaisia ihmisiä:
osa jäsenistä saattaa käyttää alkoholia vapaa-ajallaan, jotkut ovat
olleet streittareita koko ikänsä, osalla voi olla taustallaan rankkojakin päihdejaksoja ja osalla on päihdehoito vielä kesken. Yhdistyksen
toiminnassa ketään ei kuitenkaan leimata tai erotella taustojensa
perusteella. Kaikkia yhdistävä tekijä YAD:n festarityössä on se, että
kaikki YAD:n festarireissut ovat päihteettömiä.

Kaikki YAD:n tapahtumat ovat päihteettömiä
Kaikki infopistetyöntekijät sitoutuivat päihteettömyyteen festareiden
aikana 16/16
(palautekaavake festarivastaaville)
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Esimerkkikuvaus nuoresta päihteettömänä festareilla

”On myös helpottavaa tietää, ettei viikonlopun jälkipyykissä voi nousta asioita, joista ei ole minkäänlaisia
muistikuvia. Qstockissa esiintynyttä Paperi T:tä siteeraten:
”Älä duunaa mitään paskaa niin ei tuu mitään paskaa.”

- Kirsi, festarivapaaehtoinen

”Osa omista ystävistäni ihmettelee miten ihmeessä muka
jaksaa festarit selvinpäin ja käsi sydämellä lupaan kaikille että selvinpäinkin on hauskaa. Jos ikinä olet miettinyt
että pitäisikö lähteä mukaan YAD porukkaan, niin itse
suosittelen lämpimästi liittymään meidän perheeseen.”

- Salla festarivapaaehtoinen

Nuorille on tarjottu osallistumisen mahdollisuuksia
Osallisuuden kokemuksia on mahdollisuus saada varsinaisen infopistetyön lisäksi viikonlopun arjen töiden jakamisesta ja yhdessä olosta.
Festarityön uusia menetelmiä suunnitellaan yhteistyössä vapaaehtoisten kanssa ja jokainen voi ehdottaa festareita, mihin osallistutaan mahdollisuuksien rajoissa. Festarivastaavat mahdollistavat
omalta osaltaan tasapuolisen osallisuuden toteutumisesta festareiden aikana.
Nuoret ovat päässeet mukaan ehkäisevän huumetyön
suunnitteluun ja toteuttamiseen
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YAD:n toiminnassa minulla on ollut mahdollisuus osallistua toiminnan
suunnitteluun ja toteutukseen Vapaaehtoisten mielipide: 4,1 / Festarivapaaehtoisten palautelomake, 79 vastausta
(asteikko: 1=täysin eri mieltä - 5=täysin samaa mieltä)
Tavoitekeskiarvo oli 3,7. Vapaaehtoisilla on mahdollisuus vaikuttaa
toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen pitkin vuotta erilaisissa tilaisuuksissa ja koulutuksissa. Tiimiin kuuluville on yhteinen FB ryhmä, jossa
keskustellaan isommista linjoista ja käytänteistä. Festarivastaava luo
jokaiselle festarille oman someryhmän, jossa kaikki lähtijät pääsevät
sopimaan festarikohtaisista asioista. Osallisuuden tunnetta on pyritty
vahvistamaan myös purkuviikonlopun kautta.
Nuoret toimivat aktiivisina kansalaisina yhdistystoiminnassa
Koen YAD:n festaritoiminnan hyvänä kanavana vaikuttaa ja ilmaista
mielipiteeni
Vapaaehtoisten mielipide: 4.4 / Festarivapaaehtoisten palautelomake, 80 vastausta
(asteikko: 1=täysin eri mieltä - 5=täysin samaa mieltä)
Tavoitekeskiarvo oli 3,7.

Nuorille tarjotaan mahdollisuuksia omien
kokemusten jakamiseen
Festaritoimintaan osallistuvia nuoria kannustetaan kokemusten jakamiseen YAD infopisteillä -blogin kautta. Festarityöstä kertovia blogeja
kirjoitettiin vuonna 2016 yhteensä 17 kappaletta.
Tavoitteena oli, että jokaiselta festarilta saadaan blogiin vapaaehtoisen kirjoitus festarikokemuksista Tavoittesta jäätiin yhden festarin
kohdalla. Festareilla on kiertänyt myös 3 päiväkirjaa.

Uusia henkilöitä on liittynyt jäseneksi festareilta
Festareilta YADiin liittyi 4 uutta jäsentä. Tavoitteena oli 10 uutta jäsentä. Jatkossa panostamme jäsenrekryyn ja kannustamme vapaaehtoisia kysymään teltalla vierailijoilta suoraan, haluaisivatko he liittyä
YADin jäseniksi.

Tapauskertomus nuoren osallisuuden kokemuksesta
”Kaiken kaikkiaan mulle jäi alun jännityksestä ja lopun
väsymyksestä huolimatta aivan mahtava fiilis! Luulen,
että vastaavanlaista yhteisöllisyyden kokemusta saa
hetken hakea. Seuraavaa kertaa odotellessa siis.”

- Myry festarivapaaehtoinen
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Nuoret ovat luoneet itselleen uusia sosiaalisia kontakteja
YAD:n infopiste- ja festarityön yhdistävänä tekijänä on päihteettömyys, vapaaehtoistyö infopisteellä muiden vapaaehtoisten kanssa
ja vaikuttamisen sekä osallisuuden mahdollisuus. YAD:n toiminnassa
pidetäänkin tärkeänä sitä, että tutustutaan muihin samanhenkisiin
ihmisiin ja ehkä sitä kautta löytyy myös uusia kaveri- ja ystävyyssuhteita.

Olen saanut YAD:n festaritoiminnassa uusia kavereita/ystäviä
Vapaaehtoisten mielipide: 4.2 / Festarivapaaehtoisten palautelomake, 78 vastausta
(asteikko: 1=täysin eri mieltä - 5=täysin samaa mieltä)
Tavoitekeskiarvoja ei ole, vaan näemme kaikki ystävyyden, kaveruuden ja muut positiiviset sosiaaliset kokemukset arvokkaina.
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Tapauskertomus YAD:n toiminnassa syntyneestä sosiaalisesta kontaktista

”Porukka oli aivan mahtava ja koin, että kaikki ottivat
minut uutena ja vieraana tulokkaanakin hyvin vastaan.
Ensimmäinen infopisteeni YAD:n kanssa oli siis onnistunut kokemus ja odotan jo innolla kaikkia seuraavia.”

- Hanne festarivapaaehtoinen

”Haluan tätä, että voin myös itse oppia paljon asioista. Ja samallahan sitä saa täytettä tylsään elämään ja hyviä tyyppejä ympärille.”

- Pinja festarivapaaehtoinen

Yadin infepistetyö tuottaa uutta tietoa
päihdeasioista yhteiseen käyttöön
YAD kerää tietoja päihteistä tapahtumaympäristöissä sähköisellä
Huumeet festareilla -kyselyllä. YAD on mukana A-klinikkasäätiön NOPSA- nopean huumetiedon ryhmässä, jossa jaetaan tietoa ajankohtaisista huumeilmiöistä sekä huumeiden käyttöön liittyvistä riskeistä.
Tietoja voidaan käyttää hyväksi festarikansalle tiedotuksessa tarvittaessa.
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Huumeet festareilla -kysely
Vuonna 2016 kysely kysely oli tarkoitus toteuttaa sähköisesti festareilla, mutta laiteongelmien vuoksi se jäi kokonaan toteutumatta.
Aiheeksi valikoitu kannabis siirretään toteutettavaksi vuodelle 2017.

Yhteistyö muiden
toimijoiden kanssa
Tärkeä yhteistyökumppani on tietysti festarijärjestäjä, joka mahdollistaa yhdistyksen infopisteen tuomisen tapahtumaan. Yhteistyötaho
festareilla on SPR ja heidän oma päihde- ja ensiaputiiminsä, joka
on paikalla monissa samoissa tapahtumissa YAD:n kanssa. Vapaaehtoisten majoitukset ovat usein nuoriso-tai päihdetyötä tarjoavien
paikallisten tahojen tiloja, joten yhteistyö heidän kanssaan on tärkeää.
Kuvaus yhteistyöstä infopisteellä

”Pisteillä kävi myös järjestyksenvalvojat ja poliisi, jotka myös halusivat tehdä huumetestit. Poliisit
oli kyllä leppoisia ja toivotteli onnea matkaan”

-Liisa, festarivapaaehtoinen
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Koonti 2016
Kohtaaminen festarityössä
Tapahtuman osallistujat pysähtyivät
huumeasioiden äärelle
Infopisteillä käyneiden määrä
Tavoite: 2000 Tulos: 3754
Kuvaus infopistekohtaamisesta
Kuvaus kohtaamisesta
Tessaliinan kokemus
Kuvia infopisteeltä

Tapahtuman osallistujat pohtivat huumeisiin
liittyviä mielipiteitään
Huumetestin tehneiden määrä
Tavoite: 1000 Tulos: 1611
Kuvaus infopisteellä käydystä keskustelusta
Kuvaus kekustelusta
Hannen kuvaus

Nuoret saavat vastapainoa festareiden
päihdekeskeiselle kulttuurille
Vaihtoehtoista toimintaa tarjottiin
tapahtumissa
Tavoite: Vaihtoehtoista toimintaa tarjotaan jokaisessa
tapahtumassa
Tulos: Vaihtoehtoista toimintaa
on tarjottu 16/16
Vaihtoehtoiseen toimintaan
osallistujien määrä
Tavoite: 100		
Tulos 209
Kuvia vaihtoehtoisesta toiminnasta
Kuvaus toiminnasta
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Toiminta on nuoria vapaaehtoisia
voimaannuttavaa
Nuoret ovat saaneet riittävät tiedot ja taidot
päihdekeskusteluihin vertaisryhmissään
Nuoret ovat oppineet käymään aktiivista ja argumentoivaa keskustelua päihteisiin liittyen
Palautelomake: Olen saanut YAD:in koulutuksista riittävät
taidot festareilla käytäviä
keskusteluja varten
Tavoite: keskiarvo 3,7 Tulos: keskiarvo 4,4

Festarityö tukee vapaaehtoisten
päihteettömyyttä
Kaikki YAD:n tapahtumat ovat päihteettömiä
Tavoite: Vastaavien palautelomake: Kaikki infopisteemme työntekijät sitoutuivat päihteettömyyteen
festareiden aikana.
Tulos: 16/16
Esimerkkikuvaus nuoresta päihteettömänä festareilla
Esimerkkikuvaus
Kirsin kokemus
Sallan kokemus

Nuorille on tarjottu osallistumisen
mahdollisuuksia
Nuoret ovat päässeet mukaan ehkäisevän huumetyön
suunnitteluun ja toteuttamiseen
Palautelomake: YAD:n toiminnassa minulla on ollut
mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.
Tavoite: keskiarvo 3,7. Tulos: keskiarvo 4,1
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Nuoret toimivat aktiivisina kansalaisina yhdistystoiminnassa
Palautelomake: Koen YAD:n festaritoiminnan hyvänä kanavana vaikuttaa ja ilmaista mielipiteeni.
TAVOITE: keskiarvo 3,7.
Tulos: keskiarvo 4,4
Nuorille tarjotaan mahdollisuuksia omien kokemusten jakamiseen.
Tavoite: Jokaisesta festarista yksi tai useampi mukana ollut
nuori kirjoittaa YAD infopisteillä -blogiin.
Tulos: 15/16 festarista vapaaehtoiset ovat kirjoittaneet YAD
infopisteillä -blogiin.
Uusia henkilöitä on liittynyt jäseneksi festareilta Tavoite: 10
Tulos: 4
Tapauskertomus nuoren osallisuuden kokemuksesta
Esimerkkikuvaus
Myryn kokemus

Nuoret ovat luoneet itselleen uusia sosiaalisia
kontakteja
YAD:n infopistelle osallistunut vapaaehtoinen on tutustunut muihin samanhenkisiin nuoriin toiminnan kautta.
Palautelomake: Olen saanut YAD:n festaritoiminnassa
uusia kavereita/ystäviä
Tavoitekeskiarvoja ei tähän kohtaan YAD:lla ole, vaan
näemme kaikki ystävyyden, kaveruuden ja muut positiiviset sosiaaliset kokemukset arvokkaina.
Palautelomake keskiarvo: 4,2
Tapauskertomus YAD:n toiminnassa syntyneestä sosiaalisesta kontaktista
Esimerkkikuvaus
Pinjan kokemus
Hannen kokemus
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YAD:n festaritoiminta tuottaa uutta tietoa päihdeasioista yhteiseen käyttöön
Nuorten päihdekokeiluja festareilla on
kartoitettu festarikyselyiden avulla
Festarikyselyyn vastanneiden nuorten määrä
Tavoite: 500		
Kyselyä ei toteutettu laiteongelmien vuoksi
Festarikyselyissä saatujen tietojen levitys
Tavoite: Tiedote Huumeet festareilla -kyselyn tuloksista laitetaan laajasti medialle.

Tiedotus ajankohtaisista päihdeasioista
YAD ry on ilmoittanut NoVi- ja Nopsa -verkostoille festareilla kohtaamistaan uusista huumeilmiöistä
Tavoite: Ilmoitamme verkostoja kiinnostavista kohdatuista uusista ilmiöistä.
Tulos: Verkostoille tiedotettavaa ei ilmennyt, mutta
festarivapaaehtoisilla on tieto ilmoitusmenettelystä ja
he osaavat käyttää sitä tarvittaessa.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
YAD tekee yhteistyötä muiden kentän toimijoiden kanssa
Kontaktit SPR:n ensiaputiimiin festareilla
Vapaaehtoisia kannustetaan käymään ainakin tervehtimässä SPR:n tiimiä mikäli olemme samoilla festareilla, mikäli
kontakteja ei toiminnan kautta muuten kohdalle tule. Tulos:
ei koottua tietoa
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YAD tekee yhteistyötä festarijärjestäjien ja paikallisen nuorisotyön kanssa
YADin mukanaolo festareilla nähdään tärkeäksi
Infopaikka ja pääsyliput saadaan ilmaiseksi tai hyvin halvalla. 8 tapahtumaa tarjosi paikan ja pääsyliput kokonaan
ilmaiseksi, 10 maksettiin osa lipuista.
YADia pidetään luotettavana yhteisytyökumppanina. Paikalliset nuoriso/päihdetoimijat majoittavat vapaaehtoiset.
Yhden paikkakunnan majoituksesta maksettiin
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YAD Youth Against Drugs ry
www.yad.fi
Bloggauksia kesän
festarikiertueelta
www.yadinfopisteilla.wordpress.com
Kiinnostaako huumeet -blogi
www.kiinnostaakohuumeet.fi
YAD Facebookissa:
www.yad.fi/facebook
YAD Instagrammissa:
@yad_ry

