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Pääkirjoitus

TAPAHTUNUTTA VUO-
DEN 2018 SUOMESSA: 
Tuleville nuoriso- ja 
vapaa-ajan ohjaajille 
järjestetään koulutusta 
huumeita käyttävän ih-
misen kohtaamisesta. 

Miten tärkeää ja hyödyllistä! – ajattelen. 
Koulutus osoittautuu turvallisuusalan 
ihmisille suunnatuksi uhkaavan henki-
lön kohtaamisen koulutukseksi. Ohjeis-
tetaan lähestymään sivuttain, neuvo-
taan ettei pidä yrittääkään ymmärtää. 
Keskitytään oman fyysisen koskematto-
muuden suojelemiseen. Luetellaan ag-
gressiivisen henkilön tunnusmerkkejä, 
neuvotaan ohjaamaan ongelma, eli huu-
meita käyttävä ihminen tilanteesta pois.  

MYÖS TAPAHTUNUTTA VUODEN 2018 
SUOMESSA: Tuleville sosionomeille 
järjestetään koulutusta huumeita käyt-
tävän ihmisen kohtaamisesta. Miten 
tärkeää ja hyödyllistä! – ajattelen. Kou-
lutuksessa käydään läpi sitä, miten jol-
lekin kehittyy päihdeongelma, ja mistä 
merkeistä käyttäjä itse huomaa päihtei-
den käytön ongelmallistuneen. Käydään 
läpi myös sitä, mistä kipinä muutokseen 
löytyi, ja mitä kaikkea päihdetoipumi-
nen pitää sisällään. Kerrotaan hyvistä ja 
huonoista kohtaamisista ammattilais-
ten kanssa, keskustellaan ja vastaillaan 
kysymyksiin. 

Huumeiden käyttäjiin liitettävään suh-
teettomaan pelkoon eli narkofobiaan 
liittyy paradoksi; sen ruokkimat stereo-
tyypit, syrjäyttävät käytännöt ja puhe-
tavat ylläpitävät itse ongelmaa, vahvis-
tavat toiseuden tunnetta ja viivästävät 
avun hakemista. Stigma, viha tai ran-
gaistusten koventaminen ovat hyvin te-
hottomia lääkkeitä päihteiden ongelma-
käytön ehkäisyyn. Sen paremmin niistä 
ei löydy apua myöskään narkofobian 
lievittämiseen, sillä ne pitävät varsin 
tehokkaasti ilmiön etäisenä ja siten pe-
lottavana.

Kuka pelkää huumeita 
käyttävää ihmistä?

Huumeita käyttäviin yhdistetään pal-
jon pelkoja, joista vain harvat realisoi-
tuvat. Itselle vieraasta ilmiöstä tulee 
helposti peikko ja syntipukki. Vuoden 
2015 mielenterveysbarometrin mukaan 
suomalainen ottaa mielummin naapu-
rikseen henkirikoksesta tuomitun kuin 
huumeita käyttävän ihmisen.  Toisaalta 
juuri ilmestyneen arvokyselyn mukaan 
suomalaisten mielestä koiran henki on 
arvokkaampi kuin rikollisen. 

HELSINGIN SANOMISSA julkaistiin lo-
kakuussa kiinnostava juttu ihmisen em-
patiakyvystä. Siinä mainittiin tutkimus, 
jossa Lontoon University Collegen tut-
kija Lasana Harris ja hänen työtoverinsa 
ovat kuvanneet koehenkilöiden aivoja 
samalla, kun heille on näytetty vuoroin 
kuvia eri sosiaaliryhmien edustajista ja 
vuoroin arkisista esineistä, kuten kah-
vikupeista. Kun koehenkilöt näkivät 
itselleen etäisempien ryhmien, kuten 
huumeiden käyttäjien ja kodittomien 
kuvia, heidän aivonsa reagoivat samalla 
tavoin kuin esineitä katsoessa. Silloin 
kun aivot tulkitsevat jonkun esineeksi, ei 
empatiakyky herää samalla tavalla kuin 
vertaista, toista ihmistä katsoessa. 

ASENTEET MUUTTUVAT, mutta eivät 
itsestään. Tähän voimme jokainen vai-
kuttaa valitsemalla ylläpidämmekö 
myötätuntoisia vai syrjäyttäviä puhe-
tapoja. Empatiakykyä voi pitää yhtenä 
yhteiskunnan tilanteen mittarina. Hy-
vinvoivan yhteiskunnan jäsenet voivat 
suhtautua toisiinsa myötätuntoisesti, 
eikä kanssaihmisiä nähdä uhkana oman 
turvallisuuden tai oikeuksien toteutu-
miselle. Lähtökohta tälle luonnollisesti 
on, että kanssaihminen nähdään ensi-
sijaisesti ihmisenä. Osa meistä tarvitsee 
siihen apua. Voisitko sinä auttaa?

- Petra Karinen,
vt. toiminnanjohtaja

Kuva: Jenni Suhonen
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Empatia on huumeriippuvaisia kohtaavan 
ammattilaisen tärkein tunneälytaito –

ME TOTEUTIMME OPISKELIJAKAVERINI 
Aleksin kanssa kuluneen vuoden aika-
na ylemmän AMK:n opinnäytetyömme 
tutkimuksen ”Ihminen ihmiselle – huu-
meriippuvaisen toipumista edistävä 
kohtaaminen asiakasnäkökulmasta”. 
Opinnäytetyössä tutkimme, millaisia 
merkityksellisiä ammattilaiskohtaa-
misia toipuneilla huumeriippuvaisilla 
on ollut. Tutkimustulokset osoittavat, 
että huumeriippuvaisen ihmisen toipu-
mista edistävät muun muassa kokemus 
ihmisenä kohdatuksi tulemisesta ja hy-
väksynnästä, ammattilaisen välittävä ja 
empaattinen suhtautuminen sekä rajat 
ja turvallisuus asiakassuhteessa.  

AMMATTILAISEN KUUSI tärkeintä tun-
neälytaitoa ovat tutkimustulosten mu-
kaan empaattisuus, luotettavuus, emo-
tionaalinen itsetietoisuus, kyky kehittää 
toisia, optimistisuus sekä ryhmä- ja yh-
teistyötaidot.

TUTKIMUSTULOSTEN POHJALTA on luotu 
huumeriippuvaisen henkilön toipumista 
edistävän ammattilaiskohtaamisen malli. 
YAD toimi opinnäytetyön pääyhteistyö-
kumppanina ja aikaan saatu malli onkin 
tarkoitettu YADin kokemusasiantunti-
juustoiminnan käyttöön sekä laajemmin 
sosiaali- ja terveysalalla hyödynnettäväksi.
  

Jopa yksittäinen ammattilaiskohtaaminen voi olla käänteentekevä 
huumeriippuvaisen ihmisen elämässä. 

“Pitäis kohdata niin kuin ihminen ihmisenä”

MEILLE TÄRKEÄÄ oli nimenomaan se, että opinnäytetyön avulla saadaan toipujien/
käyttötaustaisten ihmisten ääntä kuuluville ja käyttäjien asemaa parannettua yh-
teiskunnassa. Opinnäytetyöstä ja sen tuloksista on oltu kiinnostuneita monessa 
paikkaa ja me toivommekin, että sen avulla moni ammattilainen pystyisi peilaamaan 
omaa toimintaansa käyttäjien ja toipujien kanssa, ja että käyttäjät voisivat saada 
parempaa kohtelua palveluissa.

OPINNÄYTETYÖN LINKKI löytyy YADin nettisivuilta, käy lukemassa lisää, jos kiin-
nostuit!

- Anne
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VUOSI VIERÄHTI NO-
PEAMMIN kuin osasin 
odottaakaan, ja on tullut 
aika sanoa heipat, sillä 
ehkäisevän huumetyön 
suunnittelijan sijaisuu-
teni päättyy tältä erää. 

Mutta nämä eivät ole hyvästit, vaan hei-
pat seuraavaan kertaan, kun tavataan. 
 
TÄMÄ VUOSI, jonka olen saanut YADilla 
viettää, on pitänyt sisällään ihan mahta-
via kokemuksia, ihania ihmisiä ja uuden 
oppimista. Aina ensimmäisistä päivistä, 
Lontoon kautta festarikesään ja syksyn 
tulevaan paikkarimiittiin. Päällimmäi-
senä ajatuksena on kiitollisuus. Kiitol-
lisuus siitä, että on saanut tehdä tätä 
työtä. Siitä, että on saanut tavata niin 

monia hienoja tyyppejä. Ja siitä, että on 
saanut olla osa näin upeaa yhteisöä. Ja 
sitä YAD todellakin on, yhteisö. Harvas-
sa paikassa saa kokea olonsa näin ter-
vetulleeksi ja hyväksytyksi, kuin täällä. 
Siitä kannattaa pitää kiinni jatkossakin. 
Ajattelen, että YADin henki, asenne ja 
toiminnassa olevien yhdenvertaisuus on 
niitä juttuja, jotka tekevät tästä yhteisö-
nä ihan ainutlaatuisen.
 
HALUAISINKIN SIIS sanoa koko mus-
takeltaisen sydämeni pohjasta KIITOS 
juuri sinulle ja päättää tämän fiilistelyni 
seuraavaan sitaattiin: 

”DON’T CRY BECAUSE IT’S OVER, SMILE 
BECAUSE IT HAPPENED.” 

Rakkaudella, 
Jemina 

”This is not a goodbye, 
   this is a see you later”

Kiitos Jenni <3 ja Jemina <3

MUN NIMI ON 
Jenni. Oon nuo-
r i s o - o h j a a j a , 
kotoisin tuolta 
Hankasalamel-
ta. Digitaalinen 
nuorisotyö on 

mun vahvuus, ja päihdekasvatus tulee 
heti perässä. Oon saanut kunnian tehdä 
tämän syksyn ajan ohjaajan töitä Jyväs-
kylän toimistolla.

LÄHDIN MUKAAN YADin toimintaan 
kevät-talvella 2017 perustaessani Han-
kasalmelle paikkarin. Puoleentoista 
vuoteen sisältyy runsaasti hauskoja 
paikkarimuistoja. Ensimmäisenä mie-
leen tulee kaikki ne kerrat kun ollaan 
vedet silmissä naurettu lautapelien tai 
amatöörimäisten biljardimatsien yhtey-
dessä. Lisäksi mm. muutama keilausreis-
su, pakohuoneilua ja dokkarien katselua. 
Pidettiin Hanksun Yökirjasto-tapahtu-
massa YAD Onginta -pistettä ja Ystävän-
päivä-tapahtumassa infopistettä, jou-
lukuussa veimme erilaisia yad-aiheisia 
julisteita ja joulukortteja ympäri Kuu-
hankaveden koulua. Oon ylpee meidän 
paikkarista, ja on jo nyt ikävä kun joudun 
elämäntilanteen takia väistymään tiimi-
vastaavan roolista.

VIETÄMME PAIKKARIN kanssa pikkujou-
lut 12.12. jonka jälkeen jäämme määrit-
telemättömän mittaiselle keikkatauolle 
kunnes uusi vastaava löytyy.

KIITOS YAD kun oot tuonut mulle valta-
vasti onnistumisen kokemuksia, uusia 
rakkaita ystäviä, upeita kohtaamisia ja 
rutkasti kokemusta. Tästä on hyvä jatkaa 
muihin töihin.

Aika sanoa heipat työntekijänä, 
mutta vapaaehtoisena jatkan 

toiminnassa varmasti. <3 

- Jenni

Kuva: Marjo Tiittanen



98 Yadilainen 4/2018Yadilainen 4/2018

MULLA OLI KIVAA, ja varmasti kaikilla muillakin. Tapahtuma Lu-
takon salissa oli mukava ja siellä kuunneltiin bändejä ja teh-
tiin myös vähän töitä, itse olin kolmesta vuorosta ensimmäi-
sessä asettelemassa ruokia tarjoiltavaksi ja lisäilemässä esim. 
salaatteja niiden loputtua, loput vuorot olin narikassa. Juhlan 
loputtua mentiin toimistolle, siellä me juteltiin porukalla nii-
tä ja näitä. Myöhemmin Taneli tilas meille pizzat. Sit me teh-

tiin Jonnen kanssa pinssejä, Jonne teki limited edition -pinssejä Tanelista, minusta, 
Klaussista ja itsestään. Toivottavasti mun tekemät pinssit on riittäny vaikka just sul-
le :) nimittäin tehtiin Tanelin kanssa diili, että teen niitä ja Taneli laittaa niitä sit 
matskukirjeissä mukana.

SIT LEIKITTIIN TOIMISTOPIILOSTA PIMEÄSSÄ! Se oli super hauskaa, minä olin kyl-
lä parhaassa piilossa ikinä, työpöydän alla verhon takana! Taneliki pomppas kaapin 
päälle :D. Oli se huikeeta! Porukkaa väheni toimistolta ja jäätiin sit Tanelin, Jonnen, 
Annin ja Klaussin kans keskenään toimistolle. Sit mentiin nukkumaan. Kun herättiin 
sunnuntai aamuun pirteinä, niin me syötiin ja juotiin aamukahvit. Sit me lähettiin 
kaupungille katteleen Jyväskylän paikkoja, ja nähtävyyksiä ;) Ja siitä sit lähettiin 
bussilla takasin Ouluun. Oon tosi kiitollinen et pääsin mukaan synttäreille ja että 
siellä otettiin mut ja Jonne niin ilomielin vastaan :)

- Aki / EnergyBaby

ULTIMAATTINEN 
YAD 30 vuotta -miittiJÄÄN JOULUKUUN ALUSSA mammalomalle. Haluan kiittää teitä kaikkia 

tähänastisista yhteisistä jutuista ja kohtaamisista, tämä työ on ollut mul-
le enemmän kuin sata jänistä tai lottovoitto! :) AINAKIN ENSI VUODEN 
minua tuuraa ihan mahtava Iida, jolla on YADitaustaa jo entuudestaan, 
varmasti monelle teistäkin tuttu!  
 

Voikaa hyvin ja pitäkää huoli itsestänne ja toisistanne! <3 

Rakkaudella, Anne 

osallisuutta yhteisöllisyyttä uusia kavereita ystäviä 
iloa NAURUA jaettuja kyyneleitä HULLUJA IDEOITA hyviä keskusteluja TÄRKEÄÄ ASIAA 

vaikuttamista saan olla minä timanttisimmat työkaverit 

rohkeutta VARMUUTTA rakkautta mahdollisuuksia lupa mokata joskus 

oppimista YKKÖSLUOKAN VAPARIT tukea STIGMAN POISTOA vastuullisuutta 
RIEMUKKAITA REISSUJA asiantuntijuutta arvoja YADinperhe 

kehittämistä VÄLITTÄMISTÄ yhdenvertaisuutta 

SYKSY TULI, MENI ja joulukin koputtelee 
jokaisen ihmisen sekä ihmisroskan ovea, 
joten nyt katsahdus siis exp3rttien kuu-
lumisiin:

Keikkaa Tampereella on ollut kiitettä-
västi mutta kohtaamiset niin nuorten 
kuin ammattilaisten kanssa ovat olleet 
huikeita. Oppareille eli Marjolle ja Jes-
selle isoooo high five kun ovat jaksaneet 
niin ahkeraan tehdä keikkaa opintojen 
ohella.

Minun YADini 
(30 ASIAA, KOSKA SEKÄ YAD ETTÄ MINÄ OLLAAN KOLMEKYMPPISIÄ):

HARMAAN ILMAN VASTAMYRKYKSI jär-
jestimme vapareille hyvinvointia edis-
tävän mökkiviikonlopun 23.–25.11.2018, 
johon sisältyi ulkopuolista luennoitsijaa 
ja paljussa rentoutumista. Siis roppakau-
palla hyvinvointia!

UUTTA KOKEMUSASIANTUNTIJAKOULU-
TUSTA on myös kyselty kiitettävästi, joten 
se toteutetaan mahdollisuuksien mukaan 
ensi vuoden alussa mutta tästä sitten 
myöhemmin kun on ajankohtaista. 

RAUHALLISTA JOULUN ODOTUSTA, 
- Tero   

- Kokemus, sitä tarvitaan aina -

Exp3rt – KOHTAAVA KOKEMUSASIANTUNTIJUUS
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MOI YADILAISET! 
YAD tuli elämääni 
1980-luvun lopul-
la. Olin 18-vuotias 
uusissa ympy-
röissä ja YADista 
löysin samanhen-

kisiä ystäviä. Hertsikan YAD-talosta tuli 
rakas tukikohta pitkäksi ajaksi. 

Toukokuun 1990 Koulun suurjuhlat 
Lahdessa olivat itselleni valtavan suu-
ri kokemus. Ensi kertaa sain itse hoi-
dettavakseni YAD-porukan infopisteen 
majoituksineen ja järjestelyineen. Sen 
myötä tajusin, että minähän voin ihan 
itse olla se henkilö, joka pistää asioita 
tapahtumaan ja ottaa vastuuta. 

YADILLA ON MINULLE 
aivan erityinen merki-
tys. Se on ensimmäinen 
”oma” projektini työ-
elämässä. YADin ydin 
on juurikin sitaateissa: 
sehän ei ole koskaan ol-

lut kenenkään oma, vaan aina yhteinen. 

KOLMEENKYMMENEEN (!!) VUOTEEN 
MAHTUU KOLME AALTOA: meidän, hei-
dän ja teidän aikakautenne YAD. Olen 
seurannut YADin kasvua ja kehitystä 
matkan päästä kaikki nämä vuodet. Kan-
salaisjärjestöt ja nuorisoliikkeet tulevat 
ja menevät, muuttaen muotoaan ja vä-
riään. On poikkeuksellista, että YADin 
perusta on säilynyt vahvasti samana 
työmuotoja ja logoa myöten. Ihan en-
simmäisiin puffeihin kirjoitettiin tuol-

YADISSA OLI VÄYLÄ kokeilla siipiä, ja 
osapuilleen 17 YAD-vuoteni aikana tuli-
kin järjestettyä yhteisin voimin runsaas-
ti toimintaa, rahoitusongelmia ja muita 
vastuksia selättäen. 

Olen saanut vahvuutta onnistumisis-
ta, varsinkin Tanjan kanssa kirjoitetus-
ta päihdetietokirjasta. YAD-toiminnan 
kautta on löytynyt lukuisia merkityksel-
lisiä ihmissuhteita. YAD-vuosina sisäis-
tämäni arvomaailma on yhä edelleen osa 
minua. 

Onnea ja menestystä 30-vuotiaalle 
YADille ja kaikille yadilaisille!

Päivi

loin tuore, ainakin melkein itse keksitty 
slogan: ”Älä ole osa ongelmaa, ole osa 
ratkaisua”…  Muistaakohan muuten ku-
kaan enää, mitä infopisteellä tarkoitti 
kyltti RAD? 

YAD TARJOSI HAASTEITA, joiden jälkeen 
on ollut hyvä mennä uusia päin. YAD an-
toi vahvan tunteen tekemisen merkityk-
sestä ja merkittävän tekemisestä. Sekä 
tekijöille että asialle. YAD loi vahvan 
uskon vapaaehtoistyön voimaan ja sii-
hen, miten paljon vähillä resursseilla on 
mahdollista saada aikaan. Kuinka paljon 
saa apua, kun on oikealla asialla. YAD 
opetti myös oman ja muiden jaksamisen 
rajallisuutta. 

Onnittelen sankaria (iso)äidillisellä yl-
peydellä :) !

Saini

MUISTOJA JA MERKITYKSIÄ = 
ensimmäinen aalto onnittelee!

OMA YADHISTORIANI AL-
KOI muistaakseni pari-
kymppisenä silloin, kun 
YAD oli vielä osa Irti 
huumeista ry:tä 80-lu-
vun puolella. Punkka-
rikaverini Kaide sysäsi 

minut mukaan joillakin festareilla.

Olisiko ollut vuosi 1987, kun perustim-
me ystäväni Ninan kanssa YAD:n pai-
kallisosaston Jyväskylään ja järjestimme 
silloin urakalla erilaisia päihteettömiä 
keikkoja mm. ravintola Ilokiven yläker-
taan.

KULJIMME RÄMILLÄ PAKETTIAUTOILLA 
festareita (Kuusrokista tullessa jäi vaih-
dekeppi käteen) pitämässä infopisteitä 

"ruohoa vetäville" velikullille (he siis 
vetivät infopöydän ohitse ruohotuppoa 
narun päässä)  sekä kiviä ostaville ilotte-
lijoille (ne kivet, jotka olivat esitepinon 
päällä, jottei tuuli lennätä).

Yksi huippuhetki oli se, kun Nummiro-
kissa Faith no more -bändin pojat ha-
kivat meiltä YAD:n paidat ja pitivät ne 
päällään koko keikan ajan. Melkoista.

OLIN MUKANA VIELÄ jonkin aikaa sen-
kin jälkeen, kun muutin Jyväskylästä 
Helsinkiin. Tulkitsin tuon Youth sanan 
kovin väljästi :) Edelleenkin mieltä läm-
mittää, jos törmään YAD:n väkeen ta-
pahtumissa tai näen jossakin liimatun 
tarran.

OSALLISUUS on sitä, että
Ihminen kokee olevansa merkityksellinen osa kokonaisuutta. Hän tulee 
kuulluksi itsenään ja vaikuttaa elämänsä kulkuun ja yhteisiin asioihin. 

Osallisuus edellyttää yhteyttä omiin ja yhteisiin voimavaroihin, joita ovat:
Luottamus ja keskinäinen kunnioitus, toimeentulo, palvelut, tieto, 

taito, toiminta ja yhteiset merkitykset.

Osallisuus omassa elämässä

Osallisuus vaikuttamisen prosesseissa

Osallisuus yhteisessä hyvässä

Osallisuuden määritelmä THL, Sokra-koordinaatio, yhdenvertaisuus- ja osallisuusyksikkö.
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NYT KUN OLEN jo lä-
hellä viittäkymmen-
tä, enkä enää muista 
mitään, niin toden-
näköisesti jotain 
seuraavasta muistan 
väärin, mutta vuon-

na -91, asuessani Jyväskylässä, kirjoitet-
tuani ylioppilaaksi ja työskennellessäni 
välivuotta kehitysvammaisten nuorten 
parissa, näin sanomalehdessä ilmoituk-
sen, jossa haettiin kiinnostuneita osallis-
tumaan YAD:n toimintaan. Olin toiminut 
seurakunnan erityisnuorisotyössä Ope-
raatio Saappaassa, joten YAD:n toimin-
taan liittyminen oli sille luonnollinen 
jatkumo. Muutaman seuraavan kokouk-
sen aikana tutustuin useisiin rakkaisiin 
ystäviini, joiden kanssa jaamme elä-
määmme yhä edelleen. Jonkun rakkaan 
heistä olemme jo menettäneetkin tuolle 
puolen.

Seuraavat vuoteni kuluivat nuoriso-oh-
jaajaopintojeni, sekä yhteisöllisen 
YAD-toiminnan parissa. Järjestimme 
päihteettömiä tapahtumia, koulutuksia 
ja leirejä, kävimme kouluissa puhumas-
sa ja osallistuimme festareille infopis-
teellämme. Olin yhdistyksellä töissäkin 

opintojeni aikana puoli vuotta Kilpisen-
kadun pienessä toimistossa.  Kun saim-
me yhdistyksen toimitiloiksi Bronxin, 
muutimme sinne silloisen poikaystäväni 
kanssa asumaan. Pipsan jälkeen Jannes-
ta tulikin YAD:n seuraava toiminnanjoh-
taja. 

YAD OPETTI MINULLE monipuolisen 
päihdetietouden lisäksi yhteisöllisyyttä, 
ihmisten kohtaamista, erilaisten tapah-
tumien järjestämistä, demokraattista 
päätöksentekoa, kaikenlaista muuta yh-
distystoimintaan liittyvää, ja sanalla sa-
noen: elämää. 

Yhdistykset ovat loistavia kansalais-
vaikuttamisen kanavia, joiden suurena 
vahvuutena on monitaitoisuus ja moti-
voituneisuus. Jokaisen erilaisen ihmisen 
hänen persoonalleen sopiva panos tu-
lee yhteisön käyttöön, ollen palkitsevaa 
myös itselle. Erilaiset kyvyt ja vahvuudet 
muodostavat vaikuttavan joukkovoiman. 
YAD teki minusta yhdistysaktiivin, ja 
olen siitä asti työskennellyt yhdistyksis-
sä mm. ympäristö- ja ihmisoikeus-, sekä 
taiteeseen liittyvien asioiden parissa. 

Lotta

YAD JYVÄSKYLÄ , -90 luvun alku, ikää reilu 20vee. Muistois-
sa viikkotapaamiset, festarikeikat ja koulutustapaamiset 
Tampereella ja Helsingissä sekä Mattilanleirien aloitus… 
Elinikäisiä ystäviä, edelleen mukana monta tärkeää

Hienoa nähdä mitä YAD on tänä päivänä, Onnea!!YAD ON VAIKUTTANUT 
erittäin merkityksel-
lisenä kokemuksena 
koko elämänuraani. 
Positiivinen, riippu-
vuuteen vivahtava 
suhde päihdetyöhön 

ja ihmisiin syntyi itselläni jo 17-vuoti-
aana, vuonna 1991, kun liityin YAD:iin. 
Löysin YAD:n osallistuttuani "vahin-
gossa", ilma omaa tai läheisen päihde-
taustaa  Kiskon huumeklinikan leirille 
Lapissa. YAD oli luonnollinen jatkumo 
- jotain tarttee tehdä, ettei ihmisille va-
hingossa käy huonosti kaman kanssa. 

Avoimet ja aidot ihmiset koolla Hert-
toniemen  vanhassa koulussa. Remon-
toimme taloa, vietimme yhteistä aikaa, 
osallistuimme avoimiin NA-ryhmiin, 
jotka kokoontuivat talolla. - Se oli aitoa 
osallistumista mielekkääseen tekemi-
seen. 

YAD-AKTIVISMI VEI MUKANAAN: yhtei-
söllistä toimintaa talolla, reissaamista 
pitkin Suomea kesäisin festareilla jaka-
massa huumetietoa, keskustelemassa 
ihmisten kanssa ja jakamassa mm. kort-
suja. Jotkut asiat eivät YAD:ssa onneksi 
muutu!

Tiedonjano innoitti kirjoittamaan ja 
aloimme Päivin kanssa työstämän kir-
jaa: Tästä on kyse -tietoa päihteistä. 
ensimmäinen, toinen, kolmas, neljäs ja 
viides painos.. kirja kasvoi 5 vuodessa 
500 sivuiseksi käsikirjaksi vuoteen 2002 
mennessä, painokset myytiin loppuun 
ja tuotto käytettiin YAD:n toimintaan.  
Yhteistyötä tehtiin rohkeasti mm. Myr-
kytystietokeskuksen silloisen ylilääkäri 
Kalle Hopun kanssa ja THL:n entisen 

pääjohtajan Pekka Puskan kanssa sekä 
Antidoping-toimikunnan ylilääkri Timo 
Seppälän kanssa. Miksikäs ei - aina voi 
kysyä ja kaikki osallistuivat kirjamme 
tietosisältöjen tarkistamiseen vapaaeh-
toistyönä!

YAD on vienyt minua näihin päiviin 
asti. Elinkautisjäsenenä voin sanoa, että 
YAD:lla on ollut vaikutusta mm. urava-
lintaani sairaanhoitajana, sosiaalipsy-
kologina, päihdetyön kehittäjänä, kou-
luttajana, opettajana, tutkijana. Myös 
väitöskirjani aihe, Suomalaisten riippu-
vuuksia koskevat mielikuvat ja niiden 
tarkastelu eittämättä linkittyy YAD:n 
stigman vähentämisen työotteeseen. 

ON HIENOA NÄHDÄ YAD:n vanhoja jä-
seniä monissa tehtävissä - YAD:n posi-
tiivista leimaa ylpeästi kantaen: Sainia 
saan tavata THL:n "pelimaailmassa" ja 
Petraa Tampereen YAD:ssa kehittämäs-
sä mm. Järjestötalo Arttelin toimintaa 
vahvalla otteella.

YAD vaikuttaa yhä elämääni. THL:n eri-
koissuunnittelijana saan seurata ja vai-
kuttaa mm. YAD:n kannabishankkeen 
etenemiseen Sokran aluekoordinaatto-
rina. 

YAD:SSA ON VOIMAA myös ihmisten 
oikeasti. Kun yksi YAD-lainen lähtee 
taivaiden tuuliin, tiivistää se vanhoja 
verkostoja ja saattaa ihmisiä löytämään 
toisensa. Rakasta ystävääni, YAD:n toi-
minnanjohtajaa Pipsaa kunnioituksella 
ja haikeudella muistellen. -  Kiitos Tiina 
että olet olemassa!

Voi sanoa, että perhosen kosketus-efekti 
vie eteenpäin. 

Terkuin Tanja
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Puheenvuorossa Eetu

Avant Garden on stage

Pinssipaja
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Sirkusryhmän Pimeäesitys oli loistava

Marja

Jemina
Kystä kyllä!

KUVAKOOSTE YADin KOLMEKYMPPISILTÄ:

Punk-bändi IMPULSSI innoitti letkajenkkaan

Saini

Saana, Taru, Tiina, Antero

Pinssipaja

Avant Garden on stage

Puheenvuorossa Eetu
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NIMI YAD YOUTH AGAINST DRUGS on 
siis lähtöisin tästä kansainvälisestä liik-
keestä, josta ei kuitenkaan syntynyt mi-
tään sen enempää. – Silloin jo mietittiin, 
että onko ”against” liikaa jotain vastaan, 
mutta haluttiin kuitenkin pitää nimi.

Saini luotti siihen, että nuorten huumei-
denvastaiselle toiminnalle on kysyntää 
ja kun aika on kypsä, aloite siihen tulee 
nuorilta. Kului 2 vuotta, kun 17-vuotiaan 
Marjan koululla puhuttiin huumeista ja 
esiteltiin Irti Huumeista ry:n toimin-
taa. Sen innoittamana Marja soitti Irti 
Huumeista ry:n toimistolle ja lähti ta-
paamaan Sainia, joka esitteli nuorisotoi-
minnan idean.

Myöhemmin järjestettiin uusi tapaa-
minen ja tämä on oikeastaan se hetki, 
jolloin YAD aloitti toimintansa: siltä 
istumalta Marja, Saini ja kolmas tyyppi 
(joka ei enää myöhemmin tullut mukaan 

ja jonka nimikin on unohtunut) alkoivat 
suunnitella neljäsosasivun ilmoitusta 
Suosikki-lehteen. 

SUOSIKIN ILMOITUS saatiin ilmaiseksi 
ja se julkaistiin sloganilla "Älä ole osa 
ongelmaa – ole osa ratkaisua". Ilmesty-
misen jälkeen ensimmäisellä viikolla tuli 
20 yhteydenottoa nuorilta, jotka halusi-
vat YADiin mukaan. 

Vaikka Saini itsekin oli USA:n konferens-
sin aikaan vasta 24-vuotias, hän ymmär-
si, ettei voi olla se nuori, joka toiminnan 
aloittaa.

– Kun meitä nuoria alkoi tulla toimin-
taan, ei menty niin, että Saini edellä ja 
me muut perässä – Saini otti sen roolin, 
että nuoret edellä, ja hän auttoi taustalla 
asioiden järjestelyssä. Se oli uskomatto-
man hienosti oivallettu, eikä mitenkään 
itsestään selvää, Marja kiittelee.

Luokkaretki huumeita vastaan
Festaritoiminta keksittiin heti alku-
vaiheessa ja se oli YADin ensimmäinen 
toimintamuoto, sillä haluttiin aidosti 
olla siellä missä nuoret ovat. Marjan luo-
kalla oli tulossa luokkaretkipäivä, mut-
ta sen sijaan Marja keksi ehdottaa, että 
järjestetään toisenlainen luokkaretki: 
YADin aloitustapahtuma, jossa maala-
taan paitoja ja lakanoita festareille. Saini 
oli mukana esittelemässä YADin ideaa 
ja innosti ihmisiä mukaan. Paikalla oli 
myös lehdistöä. Ensimmäiset YADin fes-
taripaidat ja lakanat maalattiin Tikkuri-
lan lahjoittamilla maaleilla Koivukylän 
lukiolla.

MARJA JA SAINI YADin 
30-vuotissynttäreillä 
13.10.2018 sekä taustalla 
näkyvässä kuvasssa Ruis-
rockissa kesällä 1988.

– Kertomus siitä, miten YAD sai alkunsa

TEKSTI: Saara Mansikka-aho KUVA: Jenni Suhonen

PARI PUNKKARI
LEGENDA KERTOO, että YAD:n perusti 
pari kavereidensa huumeidenkäytöstä 
huolestunutta punkkaria vuonna 1988. 
Toiminnan alun perin käynnistäneet 
Saini Mustalampi ja Marja Kiijär-
vi-Pihkala suhtautuvat lämpimän hu-
vittuneesti punkkariluonnehdintaan. 

– Kuulostaa niin humoristiselta. Onks 
tää ihan niinku oikeen sanottu meistä?, 
Marja miettii. – Mutta toisaalta: mulle 
punkkariuden syvin olemus on tee-se-
itse-liike. Että tehdään, eikä ruveta ky-
seleen keneltäkään. Ja se, että kaikki saa 
tulla mukaan sellaisena kuin on. Siinä 
mielessä hyväksyn, ja musta on hyvä, 
että tätä punkkaritarinaa kerrotaan.

MUTTA TARINA SIITÄ, MITEN YAD SYNTYI 
ON TODELLISUUDESSA PALJON PIDEMPI: 

Saini oli 1986 Irti Huumeista ry:n työn-
tekijänä Yhdysvalloissa maailman 
suurimmassa huumeita käsittelevässä 
konferenssissa. Merkille pantavaa suu-
ressa konferenssissa oli se, että nuorten 
asioista puhuivat aikuiset. 

– Siellä oli myös muita nuoria osallistu-
jia, joiden kanssa kiinnitimme huomiota 
tähän. Keskustelujen jälkeen päätimme 
perustaa World Youth Against Drugs’in. 
Siellä syntyi ajatus, että tää olis mahtava 
juttu Suomessakin.

Kansan Uutiset 31.5.1988
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–  Mietittiin, miten tavoitettaisiin ne, 
jotka eivät paljon Suosikkia lue. Sitten 
keksittiin Vox Populi-niminen vaihtoeh-
toliike, joka toimi punkkareiden äänenä 
ja yhteenliittymänä. 

Vox Populi julkaisi Barabbas-lehteä, jota 
toimitti Pekka Kemppainen. Punk-pii-
reistä huumeiden vastaiseen rintamaan 
lähti myös Kaide, josta tuli keskeinen 
henkilö YAD-genren muodostumiselle.

VOX POPULI OLI VALLANNUT Helsingin 
Vuoritalon ja pitivät siellä tukikohtaa. 
Saini meni Vuoritalolle Kemppaista ta-
paamaan ja neuvottelemaan yhteistyös-
tä Vox Populin kanssa. Sieltä jäi mieleen 
erityisesti Veikon kohtaaminen:  

– Istutiin pöydän ääressä, kun tunsin 
että joku räplää mua reidestä. Katoin, 
että kuka mua räplää, niin siellä oli iso 
rotta. "Se on Veikko", punkkarit kertoivat. 
Siinä sitten syöttelin Veikolle marie-kek-
siä samalla kun neuvoteltiin.

– Ja sitten Vox Populin lehdestä tuli 
YADin teemanumero. Se paukutettiin 
kirjoituskoneella ja sitä valmisteltiin 
hirveällä kiireellä. 

SIITÄ TULI ENSIMMÄINEN YADiin jäse-
niä houkutteleva infolehti, jossa toistet-
tiin jo Suosikissakin esiintynyt slogan: 
"Älä ole osa ongelmaa – ole osa ratkai-
sua". Vox Populin kautta YADin toimin-
taan tuli mukaan punkkareita. 

– Vaikka YADin vanhoissa kuvissa on 
paljon punkkareita, niin suurin osa 
meistä oli ihan tavallisia nuoria, Marja 
kertoo. Marja ja Saini ovat yhtä mieltä 
siitä, että YADissa pitää saada olla kai-
kenlaisia tyyppejä. 

VOX POPULI YLEN ELÄVÄSSÄ ARKISTOSSA:
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2007/09/17/
vox-populi

Kaide, Kemppainen, Veikko, Vuoritalo ja Vox Populi

Saini soitteli ihmisille, joilla arveli ole-
van kontakteja, jotka voisivat auttaa toi-
minnan alkuun. Yksi heistä oli Hantta 
Krause (nyk. Wilma Schlizewski).

 – Hantta oli tosi ystävällinen ja innostu-
nut ja antoi vaikka mitä nimiä.

Hantan vinkkaama Esa Kuloniemi neu-
voi auliisti festareille lähdön ja keikko-
jen suhteen ja teki myöhemmin Honey 

B & T-Bonesin kanssa keikkoja YADille 
ilmaiseksi. Hantta antoi myös yhden 
graafikon nimen: Timo Setälä. Saini 
luonnosteli ensimmäisen YAD:n logon 
ja vei sen Lauttasaareen Timo Setälälle. 
Timo jatkojalosti logoa. 

– Hänen ideansa oli myös lisätä ruis-
ku A:n päälle. Se oli sillä selvä: logo oli 
mainio!

– Heti ensimmäisenä kesänä oltiin jo ju-
hannuksena kolmilla festareilla. Se tapa, 
että ollaan vaan ja puhutaan ihmisten 
kanssa ja ollaan selvinpäin, on säilynyt. 
YADinperhe, josta nykyäänkin puhu-
taan, alkoi muodostua jo silloin. Pian 
toiminnassa oli mukana jo kymmeniä 
tyyppejä, ja myös ensimmäiset paikallis-
osastot perustettiin pian tämän jälkeen. 
Kaiken maailman paikoista tuli yhtey-
denottoja että hei, me ollaan perustettu 
tänne YAD, Marja kertoo.

– Festareilla otettiin hyvin vastaan: saa-
tiin bäkkäripassit ja majoitukset ja au-

Hyvät kontaktit auttoivat alkuun

tolle hyvä paikka. Kaikki auttoivat ja oli-
vat meidän jutun puolesta. Kun toiminta 
kasvoi, oli toki resurssihaasteita. Mutta 
silloin ihan alussa ei tarvinnut huolehtia 
hankehakemuksista, se oli spontaania, 
Saini muistelee. 

Vaikka vastaanotto oli hyvä ja YADin 
asialle oli tilausta, niin festarikävijöissä 
riitti myös haastajia. Koomisia hetkiä 
koettiin, kun jengi tuli kettuilumielessä 
yadilaisten eteen "vetämään ruohoa" – 
eli vetivät ruohotupsua narun perässä.

ALKUUN FESTAREILLA ei ollut mukana 
YAD-telttaa, vaan auto ja pöytä. Mie-
lenkiintoisin festareille lainaksi saatu 
bussi oli Sielun Veljien ja Hurriganesin 
entinen keikkabussi, jonka historia al-
koi konkretisoitua matkalla Ruisrockiin: 
auto ratsattiin 2 kertaa jo matkalla, ker-
ran Turussa ja vielä kerran viideltä aa-
mulla Kauniaisten suoralla, siis 4 kertaa 
samalla reissulla. 

– Tarjottiin poliiseille heti ensin ikku-
nasta YADin esitteitä, niiden ilmeet oli 
mahtavat!, Saini ja Marja nauravat.
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Iltalehti 19.11.1990

Festareilla otettiin avoimesti vastaan 
   – YADinperhe alkoi muodostua
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NIMI: Anni Kemppainen

SYNTYMÄPÄIVÄ: 18.2.

HENKINEN IKÄ: n. 4

HOODIT: Muhos

TIIMI(T) YADISSA: Street Team

YAD YSTÄVÄKIRJA

MITEN PÄÄDYIN YADIIN: 
Ystäväni Klausin kautta :))

LEMPISUKLAA: Karl Fazerin 
Lontoon rae -suklaa ei petä

MOTTO: Mieluummin kunnolla 
pylly eellä puuhu ku osittain

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

Esittelemme joka Yadilaisessa 1_2 YADityyppiä.

PARAS YAD-MUISTONI: 
Ehdottomasti YADin 30-vuotisjuhla, 
tapasin niin monta uutta ihmistä 
ja oli tosi hauskaa ja mukavaa :))

MUITA TERVEISIÄ: 
MOI ÄITI OOT PARAS

MILTÄ YAD:N TOIMINTA NÄYTTÄÄ PERUSTAJIEN SILMIN NYT?

MARJA: Musta tää näyttää samalta, hyvällä tavalla. Tuntuu, että voisi olla vuosi -91, 
kun on ihan se sama lämmin tunnelma, kun kattelee näitä ihmisiä, jotka täällä ter-
vehtii toisiaan. Vaikka pääväri on musta, niin kuitenkin on ihanasti moninaisuutta 
ja erilaisia tyyppejä. Nimestä huolimatta edelleen ollaan enemmän hyvien asioiden 
puolella, kuin jotain vastaan. Ja se on musta hienoin juttu tässä.

SAINI: Vaikka asiat kehittyy, laajenee ja muuttuu ammattimaisemmaksi, niin kaikki 
se tunnepuhe ja merkityspuhe on samaa. On lähdetty aidosta ihmisen sisällä ole-
vasta tarpeesta tehdä itselle tärkeälle asialle jotain. Se tarve ei ole muuttunut mi-
hinkään, vaan ehkä pikemminkin vahvistunut. Ja sen takia tässä syntyy aina uusi 
sukupolvi, koska se on niin vahva tarve, ja sisäinen tuntuma siitä, että asioille on 
mahdollista tehdä jotain. Ja YAD on valtavan upea väylä kanavoida se tekemiseksi. 

YADia on suojellut se, ettei tästä ole tullut valtaisaa kansanliikettä – ei ole ollut lii-
kaa painetta muuttua. Sen on mahdollistanut ehkä se, että tässä ei ole liikaa päässyt 
intressit peuhaamaan eikä valtapelit sykkimään, mitä yleensä kasvavissa järjestöissä 
eittämättä käy. YADin puolella on myös se, että maailma on yhteiskunnallisesti ja 
huumausainekeskustelultaan muuttunut sellaiseen suuntaan, mikä puoltaa YADin 
tyyppistä ajattelua. Siinäkin ollaan oltu edellä aikaamme, että se, mistä nyt puhu-
taan osallisuutena, niin YAD on ollut sitä aina. Ja se on YADin aivan lähtöajatus. 
Nykyään se on dokumentoitu ja kirjoitettu auki ja on mustaa valkoisella, mutta osal-
lisuuden perusajatus on yhtä kuin se, miksi YAD on.

MARJA: YADin toiminta on ollut sitä, mitä siihen kulloinkin mukaan lähtevät ihmi-
set tekevät. Siitä huolimatta, että yadilaiset on kerta toisensa jälkeen päätyneet me-
nemään esimerkiksi festareille, niin sinne festareille ei lähdetä siksi, että me mentiin 
sinne vuonna -88, vaan siksi, että nykyään mukana olevat valitsevat sen ihan itse 
uudestaan. Toiminta on sitä, mitä sitä sillä hetkellä tekevät tekee, eikä jotain sem-
moista, mikä on kirjoitettu johonkin, että näin pitää tehdä. Siinä mielessä se osal-
lisuus on tässä läsnä koko ajan. Sitä on hieno seurata sivusta. En tiedä onko meistä 
kumpikaan hirveän monesta asiasta elämässämme yhtä ylpeitä, kuin siitä, että me 
ollaan oltu tässä mukana.

SAINI: Se on absoluuttisesti näin. Olen nyt 35 vuotta tehnyt näiden asioiden parissa 
töitä ja YAD on aina ollut, ja en epäile etteikö tulisi aina olemaan, mun työhistorian 
sellainen asia, mitä mä kiitän eniten ja mistä olen kaikista iloisin ja ylpein.
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Lyrics

On the 12th day of Christmas 

my true love gave to me

12 kids of popping

11 magic mushrooms

10 yolli buttons

9 caps of dropping

8 spoons of snorting

7 whites of buzzing

6 joints of smoking

5 valiums

4 grams of hash

3 pounds of grass

200 reds and

a tab of yellow sunshine LSD

Tenacious D

12 DRUGS OF CHRISTMAS
Tenacious D

12 DRUGS OF CHRISTMAS

www.huumebiisit.fi

 
Tule keskustelemaan kappaleesta:

www.huumebiisit.fi/muu/tenacious-d-12-drugs-of-christmas

ästäpä jokaiseen kotiin joulun kovin korvamato ”Twelve Days of 
Christmas” huumeteemaan mukailtuna, klassiseen Tenacious D 
-tyyliin. Huumorin höysteistä musiikkia pitkään tehneen duon versio 
kertoo kuinka elämän tosirakkaus pitää huolen siitä, että jokaisena 
päivänä kohti joulua on jotain mitä nappailla. 

SANOITUS LIENEE TEHTAILTU 
hieman kieli poskessa, mutta 
mukana hyräilyn välissä mie-
leen juolahtaa, ettei kyseinen 
skenaario ole mahdoton miel-
tää jollekulle todeksi. Joulu on 
yhdessäolon ja antamisen ai-
kaa, jaetaan jotain omastaan 
muille. Miksei joulun henki voi 
tarttua rintaan vaikka glögin 
tilalla olisi LSD:tä? Joulupukki 
tuskin rupeaa diileriksi, mutta 
jotain ajateltavaa tästäkin saa.

- Taneli

T
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ILMOITUSTAULU

 ► TILAAMALLA 6 kertaa vuodessa ilmestyvän Yaddiktin pysyt parhaiten 
perillä siitä mitä, missä ja milloin tapahtuu -> www.yad.fi

 ► MEILLÄ ON UUSI PERUSESITE 
8-sivuisessa haitariesitteessä 
esitellään YADin 4 vapaaehtois-
tiimiä ja jäseneksi liittyminen. 
Myös nuorten kanssa työskente-
leville on oma sivunsa.

 ► YADIN JOULUKORTIN 2018 
(takakansi) on suunnitellut 
Mika Paukkunen. 

JÄSEN:

JÄSENKORTTI

jasenkortti2018.indd   1 19.11.2018   9.46.53 ► STRIIBAN UUDEN JÄSENKORTIN 
on suunnitellut Jonne Karppinen.

 

Tyypit tutuiksi nimimerkkien takaa! 
Striiban miitti vol. 3

ELI OON AKI ja kuljen Strii-
bassa nimellä EnergyBa-
by. Kerron täs nyt miitis-
tä ja mitä tehtiin siellä. 
Meillä oli mukavaa ja tuli 
taas tehtyä pinssejä teil-
le, eli tilatkaa matskua 

nii lähtee Akin erikoispinssi messiin 
matskukirjeisiin (niitä on vain rajoitettu 
määrä) :) 

NOH, MENNÄÄN ASIAAN, elikkäs leikit-
tiin vähän pimeäpiilosta koko porukalla. 
Leikittiin myös sokko, kädetön, mykkä 
-haasteleikkiä. Eli homma meni näin: 
joku oli kädetön ja toinen oli mykkä ja, 
yks oli sokea, ja niiden kesken piti tehä 

maja. Sit käytiin myös tekeen Jyväsky-
län kaupungilla tehtäviä tiimeissä, ku-
ten: piti käydä viemässä kirjanmerkkejä 
kirjastoon ja piti käydä hakeen tigeristä 
alle 20 e maksava asuste kaikille oman 
joukkueen tyypeille. Ja sit Taneli ja Aino 
laitto välitehtäviäki, esim. Tarroita pyö-
räteline, lattia on laavaa yms. Mulla oli 
kivaa ja yks parhaimmista viikonlopuis-
ta, tässä ootellen seuraavaa miittiä :D

Ihanaa että tämmöinen on mahdollista 
ja että meidät otetaan ilomielin vastaan 
:) tästä kirjotuksesta tuli nyt vähän hu-
taisten tehty, mut pääasia on että oli ki-
vaa! :)

- Aki / EnergyBaby
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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

Iida Porkka
ehkäisevän huumetyön 
suunnittelija
050 522 8708

Saara Mansikka-aho
järjestötiedottaja
040 350 0644

Pasi Vastamäki
projektityöntekijä
(Kannabishanke)
040 350 2954

Sami Sorjonen
projektityöntekijä
(Itse mutta ei yksin -hanke)
0400 152 402

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

Maria Hatvala
projektityöntekijä
(Kannabishanke)
040 350 2734

Riikka Pulkkinen
projektityöntekijä
(Kannabishanke)
040 350 2040

Tapahtumakalenteri

Joulukuu
 » 5.12. HYVÄÄ VAPAAEHTOISTENPÄIVÄÄ <3

 » KÄTTÄ PIDEMPÄÄ -KOULUTUS on YAD Youth Against Drugs ry:n järjestämä 
päihdekasvatuksen menetelmäkoulutus nuorten ja nuorten aikuisten kanssa 
toimiville 16 vuotta täyttäneille vapaaehtoisille ja ammattilaisille.

 » Koulutuksen aikana käydään läpi vuorovaikutuksellisen päihdekasvatuksen 
perusteita ja tutustutaan erilaisiin toiminnallisiin päihdekasvatusmenetelmiin. 
Koulutus tarjoaa paitsi ideoita päihdekasvatuksen suunnitteluun, myös valmiita 
menetelmiä ja virikkeitä sekä ryhmä- että yksilötyöskentelyyn.

 » Koulutus on maksuton YAD ry:n jäsenille, muille osallistumismaksu 20 euroa.

 » ILMOITTAUTUMISET 10.12. MENNESSÄ: 
      www.yad.fi/toimintakalenteri/katta-pidempaa

 » 15.12. KÄTTÄ PIDEMPÄÄ -KOULUTUS KLO 12-18, TRE

Tero Hohenthal
projektityöntekijä
(Exp3rt-hanke)
0400 218 360

Marjo Tiittanen
Oppisopimustyöntekijä
(Exp3rt-hanke)
040 689 2483

Jesse Boström
Oppisopimustyöntekijä
(Exp3rt-hanke)
040 689 2480


