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YAD 30 vuotta
tänä vuonna!

YAD Youth Against Drugs ry:n jäsenlehti 1/2018

KIINNOSTAAKO 
HUUMEET JA 
FESTARIT?

Me tarjoamme matkat, murkinan, liput, seuran ja majoituksen.
Sinä teet työn.

YAD Youth Against Drugs ry:n 

FESTARITYÖN KOULUTUS 
7.–8.4.2018 TAMPEREELLA

19.–20.5.2018 JYVÄSKYLÄSSÄ
Ilmoittaudu jo nyt: www.yad.fi/festarityo

(Myös vanhat 
fessunaamat  
tervetulleita

kertaamaan ja
oppimaan uutta)
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Pääkirjoitus

TÄNÄ VUONNA VIETE-
TÄÄN YAD ry:n toimin-
nan 30-vuotisjuhla-
vuotta. Muisteloitten ja 
nostalgisoinnin ohella 
saadaan iloita myös 
monista uusista tuu-

lista yhdistyksessä. Tammikuussa meillä 
aloitti kolme uutta työntekijää kolmivuo-
tisessa Kannabisinterventiohankkeessa, 
kaksi Tampereella ja yksi Jyväskylässä. 
Lisäksi tämän vuoden puolella aloittaa 
vielä ainakin kolme työntekijää koke-
musasiantuntijuus ehkäisevässä huu-
metyössä -hanketrilogian kolmannessa 
osassa eli Exp3rtissä, ja yksi työntekijä 
Itse mutta ei yksin -verkkotoiminnassa. 
Muiltakin osin YADissa on pyöritelty 
työtuoleja, puhelimia ja vastuualueita 
siihen tahtiin, että kannattaa päivittää 
itselleen ajantasaiset työntekijät yhdis-
tyksen nettisivuilta.

NÄIN 30-VUOTISJUHLIEN KYNNYKSEL-
LÄ on tullut mietittyä useammakin eri 
porukan kesken, että mikä tässä toimin-
nassa on se ydin ja sydän, mikä pitää 
hommaa käynnissä vuodesta toiseen, ja 
joka tekee meistä juuri sen YADin, joka 
tällä hetkellä ollaan. Yleisin vastaus tä-
hän kysymykseen on ollut yhteisöllisyys. 
YAD ry ei ole toimijoilleen vain harras-
tus tai kerho, vaan ennen kaikkia yhtei-
sö, jonne kaikki ovat tervetulleita sellai-
sina kuin ovat. 

YAD RY:N TOIMINNOISSA saman asian 
äärellä istuvat 15-vuotias streitta-
ri-punkkari, 29-vuotias huumekuntoutu-
ja ja 16-vuotias nuorisovaltuustoaktiivi. 
Osalla toimijoista on harrastuksia viikon 
joka päivälle, osalla YADin toiminta on 
ensimmäinen vapaa-ajan ryhmätoimin-
ta, johon osallistuu. Osa vapaaehtoisista 
on laajoissa verkostoissa sukkuloivia so-
siaalisia taitureita ja osa löytää YAD ry:n 
toiminnan kautta ensimmäistä kertaa 
oman porukkansa. Toiminnassa mukana 
olevien kesken puhutaankin toisinaan 
leikkisästi YADinperheestä.

HIENOA JUHLAVUOTTA KAIKILLE uusil-
le ja vanhoille YADinperheen jäsenille! 
Tervetuloa mukaan tekemään toimintaa, 
joka näyttää just meiltä. Siinä me ollaan 
parhaita. 

Juhlavuosi ja uudet kujeet!
YAD Youth Against Drugs ry:n 
kevätkokous 2018
YAD RY:N KEVÄTKOKOUS järjestetään Tampereen toimistolla 
(Hallituskatu 25) 8.4.2018 klo 15.00

VUOSIKERTOMUS tulee ladattavaksi YAD:n sivuille (www.yad.fi) 
viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta. 

Tervetuloa!
KOKOUKSEN ASIALISTA

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Päätetään työjärjestyksestä

4. Esitetään edelliseltä vuodelta laadittu vuosikertomus ja päätetään siitä

5. Esitetään yhdistyksen tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta sekä 
tilintarkastajan lausunto

6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 
tilivelvollisille

7. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies

8. Päätetään yhdistyksen sääntömuutoksesta siten, että kevään hallitusvaalien 
postiäänestysmahdollisuus korvataan nettiäänestysmahdollisuudella

9. Käsitellään muut asiat

10. Kokouksen päättäminen
- Petra Karinen

vt. toiminnanjohtaja
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TÄSSÄPÄ SITÄ OLLAAN! Tammi-
kuun puolesta välistä saakka 
olen touhunut ehkäisevän huu-
metyön suunnittelijan hommia 
Jyväskylän päädyssä.

TULEN TARVITSEMAAN TEIDÄN vaparei-
den apua, tietotaitoa ja osaamista mul-
le uusissa jutuissa, ja vastavuoroisesti 
kuuntelen kaikenlaiset ilot ja huolet, in-
nostumiset, onnistumiset, surut ja mur-
heet.

TYKKÄÄN IHMISISTÄ, uskon välittämi-
seen ja rakkauteen, koetan elää ilman 
herkkuja ja innostun musiikista ja jää-
kiekosta. Sisäinen merenneitoni saa mi-
nut toistuvasti uimahallille.

Toivon, että kohdataan. <3 

   - Anne

JEMINA TÄSSÄ MORO! Aloi-
tin YADilla tämän vuoden 
tammikuussa ehkäisevän 
huumetyön suunnittelijana 
Tampereella. YAD oli mul-

le entuudestaan tuttu järjestö lähinnä 
aikaisempien sosionomi- ja lähihoita-
jaopintojen kautta. Aikaisemmin olen 
ahkeroinut ohjaajana erilaisissa mie-
lenterveys- ja päihdetyön paikoissa sekä 
pyörittänyt omaa hyvinvointialan yri-
tystä yhdessä opiskelutoverieni kanssa.

TÄMÄN YRITYKSEN KAUTTA päädyin-
kin YADille hommiin, olemalla oikeassa 
paikassa oikeaan aikaan. Tästä opetuk-
sena se, että kannattaa lähteä mukaan 
mielenkiintoisiin juttuihin rohkeasti ja 
ennakkoluulottomasti, sillä ikinä ei voi 
tietää mitä kaikkea hyvää siitä voikaan 
seurata! “Jokainen hetki on uusi mah-
dollisuus.” Mun työhön kuuluu muun 
muassa vapaaehtoisten ja ammattilais-
ten kouluttamista sekä päihdekasvatus-
materiaalien ja -menetelmien kehittä-
mistä.

 
MUN MIELESTÄ YADISSA ON PARASTA se, 
että täällä jokainen saa olla oma itsensä 
ja kaikkien mielipiteitä arvostetaan ja 
kuunnellaan. On myös hienoa nähdä, mi-
ten YADin vapaaehtoiset vievät päihteet-
tömän elämäntyylin sanomaa eteenpäin. 
Lainatakseni työtoveriani Annea, te olet-
te päihteettömän hauskanpidon asian-
tuntijoita! Odotan innolla, mitä kaikkea 
vuosi 2018 tuokaan tullessaan, tehdään 
tästä yhdessä aivan huikea YAD-vuosi!

- Jemina

NÄISTÄ MINUT TAVOITTAA:
050 522 8708 (myös WhatsApp)
anne.hamalainen@yad.fi
SNAPCHAT: Anneyad FB: Anne Yad

Uudet ehkäisevän huumetyön 

suunnittelijat aloittivat tammikuussa! 

Jemina (Petran sijaisena) Tampereella ja (Street Teamistäkin 

jo monelle tuttu) Anne Jyväskylässä. Ole yhteydessä esim. jos 

tarvitset tukea vapaaehtoistoiminnassa!

JEMINA NIEMI:
040 553 5701 

(myös WhatsApp)
jemina.niemi@yad.fi

FACEBOOK: Jemina YAD

(Uus)vanha naama

JAMES TÄSSÄ MOI, oon uunituore 
paikkarivastaava yadin vaparitoi-
minnassa ja alotin hommat noin 
kuukaus sitten. Olen nuoriso- ja 
vapaa-ajan ohjaaja opiskelija, oon 

Nuorten Taidetyöpajalla oppisopimuksella 
duunissa. Olen hyvin liikunnallinen ihminen, 
harrastan futista, tykkään kaikenlaisista pal-
lopeleistä, jossa toimitaan joukkueena, koska 
olen tiimipelaaja ja tykkään tehdä asiota yh-
dessä yleensäkin. Olen persoonaltani hyvin 
sosiaalinen ja positiivinen tyyppi. Lemppa-
rimusiikkia on kaikki mikä kuulostaa omaan 
korvaan hyvältä. Odotan innolla että pääsen 
tutustumaan uusin ihmisiin.

James luotsaa Jyväskylän paikkaria Ainon kanssa

- James

JA VOI MITEN INNOSTAVAA se onkaan 
ollut! Uuteen työnkuvaan kuuluu fes-
tarityöstä vastaamista, Jyväskylän ko-
kemusasiantuntijoiden ja keskisemmän 
Suomen paikkareiden lähityyppinä toi-
mimista, koulutusjuttuja ja monenlais-
ta muuta, mitä nyt ovista tai ikkunoista 
sattuukaan tupsahtamaan. Tällä hetkellä 
akuuteimpia asioita ovat olleet ja ovat 
kokemusasiantuntijatoimintaan sisää-
najautuminen ja kouluttautuminen, 
festareiden kehitystyön haltuunotto ja 
Iisalmen uuden paikkarin (lisää seuraa-
vassa numerossa!) perustamiseen liitty-
vät asiat. Feels good!

 » Jyväskylän tiimi kokoontuu seuraavan kerran 
15.3. klo 18 YADin toimistolla, TERVETULOA!
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1. SUOMEN MIELENTERVEYSSEURAN sivuilta löytyy useampia ohjattuja, 
ääneen luettuja mindfulnessharjoitteita sekä videoita. 

2. TOINEN HYVÄ SIVUSTO on Oivamieli. Harjoitteiden lisäksi pystyt sivus-
tolla pitämään päiväkirjaa tekemistäsi harjoitteista ja niiden herättä-
mistä ajatuksista.

3. HEADSTED. Tällä sivustolla on erilaisia harjoitusohjelmia monenlaisiin 
elämäntilanteisiin ja haasteisiin, esimerkiksi jännitykseen, unettomuu-
teen ja opiskeluun. 

4. SOVELLUSTEN IHMEELLISESTÄ maailmasta löytyy myös monia hyviä 
appeja, joiden avulla voi päästä alkuun tietoisen läsnäolon harjoitta-
misessa. Itse olen käyttänyt sovellusta Headspace. Sovelluksessa on 10 
session englanninkielinen aloittelijoille tarkoitettu ohjelma ilmaiseksi. 
Muut ohjelmat ovat maksullisia.MEILLÄ ON AIKA usein kiire. Juoksemme paikasta toiseen ja 

edelliseen paikkaan päästyämme alamme jo miettiä seu-
raavaa. Tai huomista. Ehkä ensi viikkoakin jo. Ja muistat-
kos silloin kuukausi sitten sen yhden tapaamisen? Mistäs 
siellä puhuttiinkaan? 

NIIN. Suurimman osan ajasta taidamme 
viettää joko miettien tulevaa tai pohdis-
kellen mennyttä. Mutta mitä jos viettäi-
simme ainakin osan päivästä tässä het-
kessä, joka juuri nyt on meillä käsillä? 
Hyväksyisimme sen hetkiset tunteet ja 
tapahtumat sellaisina kuin ne sillä het-
kellä ovat? Sitä on mindfulness – tietoi-
nen läsnäolo. 

ITSE LÖYSIN MINDFULNESSIN opiskelu-
jen aikana. Stressitasot huitelivat välillä 
niin korkealla, että oli pakko löytää jo-
tain helpotusta tilanteeseen. Aloin tut-
kimaan vaihtoehtoja ja pian käsissäni 
oli Jon Kabat-Zinnin ”Tietoinen läsnäolo 
maailmassa”. Sytyin jutulle heti ja aloin 
tietoisesti, noh, treenaamaan tietoisena 
olemista.   

Tietoisena maailmassa

Aloin huomaamaan vaikutuksia pikku 
hiljaa: koin vähemmän stressioireita ja 
nukahtaminenkin oli hieman helpom-
paa harjoitteiden avulla.

MINDFULNESSISTA ON OLLUT minulle 
paljon iloa ja apua. Sillä on myös tutki-
musten mukaan positiivinen vaikutus 
esimerkiksi keskittymiskykyyn, ongel-
manratkaisuun ja stressinsäätelyyn 
(mm. Greeson 2009). Voi kuitenkin tun-
tua hankalalta lähteä harjoittelemaan 
tietoista läsnäoloa täysin tyhjältä pöy-
dältä, siltä minustakin alussa tuntui. 
Siksipä päätinkin jakaa teidän kanssan-
ne muutaman vinkin matalan kynnyksen 
mindfulness -harjoitteisiin! 

Siinäpä muutama, joilla pääset ainakin alkuun. Tietoisuuden täyteisiä päiviä sinulle, 
yadilainen! 

- Jemina / ehkäisevän huumetyön suunnittelija

Lähde: Greeson, J.M. 2009. Mindfulness Research Update: 2008. Complementary Health 
Practice Review. Kuva: Pinja Eerola
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Kannabisinterventio nuorille 
kannabiksen käyttäjille 
on EHYT ry:n ja YAD ry:n valtakunnallinen yhteishanke, joka toteutetaan 1.1.2018– 
31.12.2020. EHYT ry:llä on hankkeessa projektipäällikkönä Kim Kannussaari Helsin-
gissä ja koulutussuunnittelijat Karin Rantala Helsingissä sekä Tuija Auvinen Oulussa. 
YAD:lla on kaksi projektityöntekijää Tampereella, Maria Hatvala ja Riikka Pulkkinen sekä 
Jyväskylässä Pasi Vastamäki.

HANKKEESTA HYÖTYVÄT kannabista käyttävät nuoret, jotka saavat hankkeesta tukea 
kannabiksen käytön lopettamiseen tai vähentämiseen. Nuoret ovat hankkeen kehit-
tämistyössä tiiviisti mukana, minkä lisäksi nuorten kanssa kehitetään oma-apumal-
lia tueksi lopettamiseen tai vähentämiseen. 

AMMATTILAISKOHDERYHMINÄ ovat kouluissa ja oppilaitoksissa toimiva oppilas-
huollon henkilöstö sekä kaikki muut nuorten kanssa työskentelevät tahot. Kunnian-
himoisena tavoitteena on vähentää erityispalveluiden käyttöä tuottamalla interven-
tiomalleja perus- ja opiskeluterveydenhuoltoon.

HANKKEESSA KULKEE MUKANA kannabikseen liittyvän stigman vähentäminen. 
Stigman vähentämiseksi tai jopa poistamiseksi tulee lisätä tietoa kannabiksesta ja 
siihen liittyvistä ilmiöistä. Hankkeessa tullaan tekemään töitä laajoissa verkostoissa 
sekä tuottamaan kampanja juuri stigman poistamisen näkökulmasta.

TÄRKEÄSSÄ ROOLISSA hankkeessa on myös osallistua kannabiksen ympärillä käytä-
vään keskusteluun asiantuntijoina.

KEVÄÄLLÄ 2018 HAASTATELLAAN runsaasti kannabiksen käytön kanssa tekemisis-
sä olevia tahoja sekä nuoria, joilla on käyttökokemusta. Tämä tieto hyödynnetään 
hankkeen edetessä. 

PasiKim
Tuija

Karin

Riikka Maria

Hankkeeseen ja kannabikseen 
liittyvissä asioissa saa ja kannattaa olla 
yhteyksissä! Seuraavalla sivulla meidän 

esittelyt ja yhteystiedot

Kuva: Saara Mansikka-aho
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ALOITIN YAD:SSA TAMMI-
KUUN alussa ja on ollut 
hienoa päästä osaksi tätä 
tekemisen meininkiä! En-
simmäisten viikkojen ai-

kana olen tavannut paljon uusia kasvoja, 
käynyt hyviä keskusteluja aiheesta nuo-
ret ja päihteet sekä tutustunut aihee-
seen kannabis ja interventio. Itselleni 
on erittäin tärkeää, että nuorten ääni ja 
kokemukset näkyvät ja kuuluvat aidosti 
myös tässä hankkeessa. Siksi hienoin-
ta onkin ollut olla kokoamassa ryhmää 
nuoria, jotka haluavat lähteä mukaan 
kehittämään. Uskon vahvasti kokemuk-
sen hyödyntämiseen kehittämisessä ja 
keskustelen oikein mielelläni aiheesta, 
ottakaa siis rohkeasti yhteyttä!

- Maria
maria.hatvala@yad.fi

040 350 2734

MOIKKA KAIKILLE! ENSIMMÄINEN kuukausi on vierähtänyt vauh-
dilla töissä kannabisinterventiohankkeessa YAD:lla. Heti alkuun 
täytyy todeta, että yadilaisuus on pysyvää. Oma yadilaisuuteni al-
koi vuonna 2001, kun ystävän mukana lähdin käymään silloisella 
Jyväskylän toimistolla, Bronxilla. Viimeiset seitsemän vuotta olen 

seuraillut järjestön toimintaa ulkopuolelta ja tehnyt töitä sairaanhoitajana mielen-
terveys- ja päihdeasioiden parissa. Vaikka kaupunki on vaihtunut Tampereeksi, on 
YAD:n toimintaan palaaminen tuntunut lähes kotiin paluulta. 

OLEN SIIS KIINNOSTUNUT HUUMEISTA, seuraavat vuodet erityisesti kannabiksesta. 
Minulle tärkeitä tavoitteita tässä hankkeessa ovat stigman vähentäminen kannabista 
käyttävien ympäriltä, haittojen vähentäminen sekä kokemustiedon hyödyntäminen.  
Jos kannabis kiinnostaa suakin, niin ole ihmeessä yhteydessä!

- Riikka
riikka.pulkkinen@yad.fi 

040 350 2040

MORO KAIKKI! OLEN 
27-vuotias ukkeli jy-
väskylästä ja fiilikset 
hankkeen alusta  ovat 
erittäin hyvät. Saa 

nyt vihdoin tehdä työkseen paljon niitä 
hommia, mitä ennen teki vapaa-ajalla 
töitä paetakseen. Siinä on ollut hieman 
sulattelua, mutta eiköhän tähän totu! 
YAD:n porukka 5/5, hienoa olla osa ko-
vaa jengiä! Vapaa ajalla laulaa lirkutan 
Apocryfal-nimisessä black/death-metal 
bändissä. Kalastus ja luonto on lähellä 
sydäntä, silloin kun on tarve rauhoittua. 
Hit me up, jos tulee jotain mielen päälle, 
jossa voisin auttaa! 

- Pasi
pasi.vastamaki@yad.fi

040 350 2954 SEMINAARISSA KÄYTIIN 
LÄPI laadukkaan päihde-
kasvatuksen perusteita, 
meidän näköistämme 
kokemusasiantuntijatoi-
mintaa ja sitä, mitä tulee 

ottaa huomioon kun päihdetoipuja te-
kee vapaaehtoistyötä – omalla taustal-
laan. Olemme oppineet ja oivaltaneet 
hankkeen aikana niin paljon, että tuntui 
erityisen mukavalta päästä kertomaan 
siitä muille. Myös Petra puhui gradunsa 
pohjalta päihdetoipujien motivaatiosta 
tehdä kokemusasiantuntijuutta. Kaiken 
kaikkiaan seminaari oli lämminhenki-
nen ja kolmetuntisen aikana käytiin hy-
viä keskusteluja myös yleisön kanssa.

SEMINAARI OLI MYÖS ehdoton kunnian-
osoitus meidän upeille kokemusasiantun-
tijoillemme, he ovat itseoikeutetusti tä-
män työn suola. Olemme oppineet heiltä 

paljon ja on ollut kunnia saada tehdä tätä 
työtä heidän kanssaan.

HAIKEAAHAN TÄMÄ MYÖS ON, yksi pro-
jekti tulee tiensä päätökseen, mutta kun 
jotakin vanhaa loppuu, alkaa myös uutta. 
Exp3rt – Kohtaava kokemusasiantuntijuus 
-hanke alkaa heti huhtikuussa ja rekry on 
parhaillaan käynnissä. Siitä tulee varmasti 
mahtavaa! 

ON OLLUT SUUNNATTOMAN OPETTA-
VAISTA ja hienoa olla mukana tässä hank-
keessa. Maailmanpelastustyö jatkuukoon  
– yksi nuori ja ammattilainen kerrallaan.

- Krista, EXP2

Oivalluksia ja kohtaamisia
16.2 KIRJASTOTALO METSOLLA LEHMUS-SALISSA JÄRJESTETTIIN EXP2-HANKKEEN 
LOPPUSEMINAARI. Pääsimme Villen kanssa kertomaan työstämme  n. 40-päiselle 
yleisölle, joka koostui yhteistyökumppaneista, alan toimijoista, muuten vaan aihees-
ta kiinnostuneista ja toki meidän upeista vapareista.  
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Toimintaamme voi tukea myös 
lahjoituksin, tilinumeromme on 
FI28 8000 1401 4735 26
Keräyslupa: RA/2017/881

Tukijäsenmaksun voi maksaa verkkokaupassa 

www.yad.fi/yadstore
tai suoraan tilille FI28 8000 1401 4735 26

Voit kohdistaa 25% tuesta haluamasi paikkakunnan paikallistiimille, 
kirjoita tällöin myös paikkakunnan nimi viestikenttään. 

YADin paikallistiimit löytyvät osoitteesta www.yad.fi/yhteys

Mainitse viestikentässä nimi ja osoite. 
(tukijäsenille postitetaan jäsenlehti Yadilainen 4 kertaa vuodessa)

Tukijäsenyys
20,-/vuosi
Yritys- tai 
yhteisötukijäsen
100,-/vuosi

YADin jäsenmaksu
6,-/vuosi

tai
ELINKAUTINEN
YAD-jäsenyys
60,-/elämä

Jäsenmaksun voi maksaa verkkokaupassa 

www.yad.fi/yadstore

JÄSENYYS ON KANNANOTTO HUUMEETTOMAN ELÄMÄN PUOLESTA

Hanki itsellesi
ELINKAUTINEN?

tai suoraan tilille FI28 8000 1401 4735 26
Mainitse viestikentässä nimi ja osoite. 

Jäsenenä saat alennusta YADin tapahtumista/koulutuksista ja
 jäsenlehti Yadilaisen kotiisi/s-postiisi 4 kertaa vuodessa! 

Jäseneksi voivat liittyä kaikki YADin toiminnasta kiinnostuneet.

Haluatko tukea YADin 
ehkäisevää huumetyötä?
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Tampereen paikkari kokoontuu seuraavan kerran 8.3. 
klo 18 YADin toimistolla (Hallituskatu 25)

YAD TAMPERE YHTEYSTIEDOT:
p. 0400 217 597 / Jenna Haavisto
e-mail: tampere@yad.fi
FB: YAD Tampere Tervetuloa 

 mukaan!!

TAMPEREEN PAIKKARI KOKOONTUU parillisten viikkojen torstai-il-
taisin. Pyritään siihen, että joka toisella kerralla ollaan Tampereen 
toimistolla ja tehdään siellä jotain yhdessä, ja sitten joka toisella 
kerralla käydään jossain vapaaehtoisten toivomassa paikassa. 

YADILLE TUTTUUN TAPAAN Tampereen paikallistiimissä pidetään 
hyvin huolta siitä, että tapaamisista ei tarvitse lähteä nälkäisenä. 

Toimintamme rahoittaa Tampereen kaupunki. Tampereen vapaaehtoisten mukaan 
parhaita juttuja paikkarissa ovat olleet mm. Megazone, pakohuoneet, leffa- ja peli-il-
lat, leivonta, askartelu ja erilaiset tutustumiskäynnit. 

TÄNÄ VUONNA TULOSSA on edellisten lisäksi mm. muumimuseo, pupukahvila ja 
sirkukseen tutustuminen. Tampereen paikkari tekee yhteistyötä mm. Krisin, Setan, 
nuorisopalveluitten ja eri päihdekuntoutusten kanssa, sekä osallistuu Pirkanmaan 
alueella eri koulujen hyvinvointipäiviin ym. päihdekasvatuksen tai infopisteen muo-
dossa. 

VAPAAEHTOISILTA KYSYTTÄESSÄ he kuvailivat Tampereen paikkaria sanoilla kreisi, 
hauska, ihana, avoin, rento ja tasavertainen.
 

- Jenna & Mira, Tampereen paikkarivastaavat

MOIKKA! MÄ OON Mira. 
Oon 21-vuotias tam-
perelainen ja opis-
kelen nuoriso- ja va-
paa-ajan- ohjaajaksi. 
Yadille päädyin alun 
perin kaverin kautta ja 

kohta pari vuotta tullu näissä jutuissa oltuu mu-
kana. Oon ollu aina tosi innokas lähtee kaikkeen 
mukaan, koska yadilaiset on ihan huippuporuk-
kaa ja aina on ollu hyvä meininki kaikessa. Oon 
ollu mm. festareilla ja päihdekasvatuskeikoilla 
ja nyt vuoden alusta pääsin Tampereen paikal-
listiimin toiseksi vastaavaksi, mikä on ollu kyllä 
mahtava juttu. Ja tällä hetkellä odotan talvileiriä 
ihan innoissani, koska viime vuonna siellä oli 

ainakin ihan mahtavaa ja on ihana päästä näkeen yadilaisia vähän kauempaakin ja 
tutustua uusiin tyyppeihin.

JA NIIN jos musta haluutte tietää lisää, niin oon tosi sosiaalinen ja yritän pitää aina 
positiivisen asenteen. Viihdyn vapaa-ajalla paljon kavereiden kanssa ja tykkään tu-
tustua myös uusiin ihmisiin, mutta välillä netflix vie voiton. Harrastuksii mulla ei 
niinkään oo, mutta salilla koitan päästä välillä käymään, vaikka oonkin vähän turhan 
laiska sen suhteen. Niin ja ruoka on hyvää ja kissat on kivoja!

- Mira, YAD Tampere

YAD Tampere 
     esittäytyy
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NIMI: 
Terhi Hautamäki

SYNTYMÄPÄIVÄ: 
1.11.1990

HENKINEN IKÄ: 
Vaihtelee tilanteesta riippuen :D Ei 
sitä koskaan ehkä pitäisi olla liian 
"aikuinen". Pientä leikkimielisyyttä 
saa ja pitää olla ;)

HOODIT: 
Keski-Suomen alueella 
meikäläiseen saattaa törmätä! 
Pääasiassa Jyväskylässä siis.

YAD YSTÄVÄKIRJA

TIIMI(T) YADISSA: 
Jyväskylän YAD:n vapaaehtoinen. 
Kokemusasiantuntija myös.

MITEN PÄÄDYIN YADIIN: 
Halusin tehdä jotain kaikella 
sillä tiedolla mitä keräsin itse 
huumemaailmassa eläneenä, joten 
festivaalien infopistetyö todella 
kiinnosti! Sinne minä siis lähdin ja 
ensi kesänä uudestaan! Can't wait!

LEMPISUKLAA: 
Mä ostan yleensä sellaisia organic 
80%-> suklaata! Ne on yees!

MOTTO: Jokainen päivä pitää 
huolen omista murheistaan, ja 
huomisesta ei vielä kukaan tiedä!

PARAS YAD-MUISTONI: 
Festivaaleilla viime kesänä oli 
todella antoisia keskusteluja. Tuntui 
hyvältä, kun oikeasti ihmiset olivat 
kiinnostuneita tästä tärkeästä asiasta!

MUITA TERVEISIÄ: 
Heips kaikille tutuille siellä ja 
(vielä) tuntemattomille tovereille! 
Toivottavasti tavataan ens kesän 
festivaaleilla! Saa repiä hihasta :D

YADin Ystäväkirjassa tehdään meidän mahtavat vapaaehtoiset 
tutuiksi (niillekin, jotka eivät ole jo muuten heihin törmänneet)! 

Esittelemme joka Yadilaisessa 1_2 YADityyppiä.

YAD YOUTH AGAINST DRUGS

STREET TEAM

Näillä mennään eteenpäin!

Taneli // Street Team Crew

STREET TEAMIN VUOSI 
on lähtenyt hyvin liik-
kelle työntekijävaihdok-
sien, uusien tehtävien 
ja uusien striibalaisten 
voimalla. Tammikuussa 

Anne siirtyi Street Teamin ylläpidosta 
seinän toiselle puolelle ehkäisevän huu-
metyön suunnittelijan pestiin, ja Strii-
ban huoneen sekä verkkosivu-hässäkän 
otin haltuun minä, eli Hytösen Taneli. 

ITSE OLEN ALOITTANUT YAD-vapaa-
ehtoisurani alkujani Street Teamissä, 
ja onkin ollut melko nostalginen fii-
lis lukiessani teidän raportteja ruudun 
tältä puolelta. Ajauduinkin tutkimaan 
oman profiilini palautuksia ja turhana 
nippelitietona kerrottakoon, että liitty-
mispäiväni on 6.1.2011, ensimmäinen 
palautukseni tehtävään ”Tausta-tie-
to-kysely-hässäkkä” ja pisteitä löytyy 
yhteensä 419 (saatoin lisätä itselleni yh-
den pisteen lisää tuota tarkastaessani).

UUSIMPANA TEHTÄVÄNÄ ON Street 
Teamissä tällä hetkellä ”Mikä ihmeen 
YAD?”, jonka tarkoituksena on laittaa 
sut etsimään tietoa meidän YAD:stä. Sa-
malla saat selkoa minkälaisen järjestön 
seassa teet vapaaehtoistyötä ja nappaat 
helpot 15 pistettä tilille. Helmikuussa 
uutena tehtävänä kerkesi olemaan myös 
hetken aikaa ”Täsmäisku: EU ja nuor-

ten tulevaisuus”, jonka kysely sulkeutui 
19.2.. Toivottavasti kerkesit huomaa-
maan. Tämän tyyppisiä täsmäiskuja tai 
lyhyemmän aukioloajan tehtäviä on lu-
vassa myös tulevaisuudessa!

KULLOISENKIN KUUKAUDEN TEHTÄVÄS-
TÄ saa tästedes bonuspisteitä, määrät 
aina riippuen kulloisestakin tehtävästä. 
Blogi on jo hyvä aikaa löytynyt etusivun 
uutisista, ja Kannabissetin materiaalivä-
hyyden vuoksi tehtävä on ollut jäähyllä. 

STREET TEAM LÖYTYY MYÖS tätä nykyä 
snapchatistä tunnuksella yad_street-
team. 

Tanelin tervehdys 
Striibasta

Meemin teki Cami
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Lyrics

Mä halusin jotain parempaa
Ei jaksanut kaupungin rumaa naamaa

Mä päätin vaihtaa maisemaa
Ja muuta maata heilasta

Siellä ei käyty hiljaista vuoropuhelua
Talot laskivat leikkiä, pitivät melua

Ja ne suurimmat suorastaan hohottivat
Tornit kohottivat maljoja elämälle

Matkailun avara maailma
Matkailun avara maailma

Mä nautin, lihoin, humalluin
Pesin kasvoni, katujen yöhön hukuin

Ja tahdoin lisää huumaantua
Läksin etsimään helppoa ratkaisua

Löysin mukavia mustia miehiä
Kivoja kavereita, oikeita kotipojuja

Ne lojuivat varjojen alla asfalttipihalla
Joivat olutta ja nauroivat turisteille

Herrat lupasivat tuoda mulle mitä kyselin
Käskivät mennä baariin odottamaan, 

minä menin
Kerroin olevani pohjoisesta, tavara saapui

Kun mä maksoin sen, olin onnellinen

Matkailun avara maailma
Matkailun avara maailma

Mä sukelsin härskiin käymälään
Tarkastamaan tavaran ja vetämään

Mutta paketissa oli vain paperia
Syöksyin ulos ja kirosin kaveria

(Perkele)

No mä löysin sen, aloin valitusvirren
Mut se murisikin törkeän vastasyytöksen

Et olin antanu liian vähän seteleitä
Heittänyt rojut päissäni pönttöön

Toinen selitteli siinä että kaikki kyllä hoituu
Toinen noitui, mua vaati lisää rahaa, repi hihasta

Veti turpaan niin että taskut tyhjeni
Olin selvä kuin vesi, humalani meni

Matkailun avara maailma
Matkailun avara maailma
Matkailun avara maailma

Matkailun mahtava maailma

Ismo Alanko:
Matkailun Avara Maailma

www.huumebiisit.fi

- Taneli

PITKÄÄN URAANSA TEHNEELTÄ sanasepältä Ismo Alangolta 
on vuosien varrella irronnut monia kelpo kipaleita aihei-
naan myös huumeet sekä päihteet, mutta Maailmanlo-
pun Sushibaari -levyn erikoispainokselta löytyvä kappale 
”Matkailun Avara Maailma” tuo kuulijalle ehkä vähemmän 
toistetun näkökulman. Kappaleen teksti onnistutaan kerto-
maan piristävästi ilman turhaa romantisointia, paasausta 

saatikka huumeiden käytön ongel-
missa rypeämistä. 

HYVÄNTUULISEN KAPPALEEN pää-
henkilö, kyllästyttyään harmaaseen 
arkeen, lähtee vierailemaan aidan 
vihreämmällä puolella ja aikansa 
viihdyttyään kaipaa vielä lisäbuus-
tia reissulleen. Kaikki ei kuitenkaan 
mene aivan kuten suunniteltu ja mu-
siikin iloinen rimputtelu ja kertosäe 
muuttuu loppua kohden aina vain 
sarkastisemmaksi. 

LIEKÖ TARINAN TAPAHTUMA täysin 
fiktiivinen vai ei, niin ei se mah-
dottomaltakaan vaikuta. Jos koto-
suomessakin puhutaan, että diilerin välittämässä kamassa voi olla jatkeena 
mitä vain, niin sama houkutus saattaa korostua kun ostaja on oman maansa 
kulttuurista tai kielestä ulkopuolinen. Tässä tilanteessa siihen asti, että koko 
kama korvataan paperilla. 

Matkailun Avara Maailma
albumilta Maailmanlopun sushibaari (2013)

Tai näin minä tämän kappaleen koin. Care to disagree?

 
Tule keskustelemaan kappaleesta -->>
www.huumebiisit.fi/muu/ismo-alanko-matkailun-avara-maailma
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ILMOITUSTAULU

 ► Vuoden 2018 jäsenkortin on 
suunnitellut Ara Hokkanen

Muista maksaa vuoden 2018 jäsen-
maksu (jos et ole jo)

 ► Jäsenmaksun ohjeet löytyvät 
keskiaukeamalta

JÄSENKORTTI 2018 Jäsenyys on 
kannanotto.

YAD Youth Against Drugs ry

MIELE
NTERVEYS

15.-17.5.2018
HELSINGIN 
KULTTUURITALO

KEHITÄ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOSAAMISTASI, 
VAHVISTA VERKOSTOJASI

Päihdepäivät on sosiaali- ja terveysosaajien 
keväinen koulutustapahtuma, jonka 

kymmenet seminaarit vahvistavat 
ammattilaisten päihdeosaamista ja 

mielenterveystaitoja.

Ilmoittaudu 25.4. mennessä.

 

www.päihdepäivät.fi  

Päihdepäivät 15.–17.5.

 ► Teemana mielenterveys

 ► 5.3. mennessä ilmoittautuneille ennakkovaraajan etu

Vuosikello 2018

 ► YADin vuosikellosta löydät keskeisimmät 
YAD-menot vuonna 2018

 ► Täydentyy vielä ja muutokset mahdollisia
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Yhteystiedot

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

Jyväskylä

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

Taneli Hytönen
verkkovapaaehtoistyön 
suunnittelija (Street Team)
0400 234 317

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

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

LUTAKONAUKIO 3, 40100 JYVÄSKYLÄ

Anne Hämäläinen
ehkäisevän huumetyön 
suunnittelija
050 522 8708

Kim Hokkanen
oppisopimustyöntekijä
040 721 2415

Saara Mansikka-aho
järjestötiedottaja
040 350 0644

Pasi Vastamäki
projektityöntekijä
Kannabisinterventio nuorille 
kannabiksen käyttäjille -hanke
040 350 2954

Janne Paananen
toiminnanjohtaja
(opintovapaalla 
vuoden 2018)

Tampere
HALLITUSKATU 25, 33200 TAMPERE

Petra Karinen
vt. toiminnanjohtaja
040 551 9067

Jemina Niemi
ehkäisevän huumetyön 
suunnittelija
040 553 5701

Krista Rintala
projektityöntekijä
Kokemusasiantuntijuus- 
hanke (Exp2)
0400 152 402

Tapahtumakalenteri

Maaliskuu
 » 2.-4.3. YADIN VAPAAEHTOISTEN TALVILEIRI TAMPERE

 » 7.3. USKALLATKO PUHUA HUUMEISTA? MIKKELI

 » 9.3. ARVIOINTI- JA LINJAUSPÄIVÄT JYVÄSKYLÄ

 » 10.–11.3. FESTARIVASTAAVIEN KOULUTUS- JA INNOVAATIOVIIKONLOPPU

 » 24.–27.3. TIIMIPÄIVÄT LONTOOSSA 

Maria Hatvala
projektityöntekijä
Kannabisinterventio nuorille 
kannabiksen käyttäjille -hanke
040 350 2734

Riikka Pulkkinen
projektityöntekijä
Kannabisinterventio nuorille 
kannabiksen käyttäjille -hanke
040 350 2040

Ville Nieminen
projektityöntekijä
Kokemusasiantuntijuus- 
hanke (Exp2)
0400 218 360

Huhtikuu
 » 3.4. EXP3RT-HANKE ALOITTAA

 » 7.–8.4. INFOPISTEKOULUTUS TAMPERE 
(KTS. TAKAKANSI)

 » 11.–12.4. ALLIANSSIRISTEILY

 » 8.4. KEVÄTKOKOUS (KTS. S. 3)

 » 19.4. 419-PÄIVÄ (WWW.YAD.FI/419)

Toukokuu
 » 15.–17.5. PÄIHDEPÄIVÄT HKI

 » 19.–20.5. INFOPISTEKOULUTUS JYVÄSKYLÄ  
(KTS. TAKAKANSI)


