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Yksi YAD:n keskeisiä toimintakenttiä on internet. Nuorista lähes kaikki käyttävät jotain 
sosiaalisen median palvelua, suurin osa useita, ja nykynuorista käytetäänkin termiä 
diginatiivi. He ovat eläneet koko elämänsä maailmassa, jossa monia asioita hoidetaan 
verkon kautta ja verkon käyttäminen on heille yhtä luontevaa kuin puhelimella soitta-
minen... äh... ehkä jopa luontevampaa.

Ehkäisevässä päihdetyössä on hyvä korostaa nuorten medialukutaitoja. Tietoa päih-
teistä on valtavasti saatavilla ja määrä vain jatkuvasti lisääntyy, mutta onko nuorella 
taitoja suhtautua siihen kriittisesti puntaroiden ja totuusarvoa laskien. Usein lienee niin, 
että kaverin sanalla tai kokemuksella on enemmän painoarvoa kuin verkosta kaivetulla 
tiedolla. Pelkän tiedon sijaan on oleellista tuoda esiin myös esimerkkiä, vaihtoehtoja ja 
nuoria puhuttelevaa asennetta.

YAD:lla on ollut vuosien saatossa monenlaisia verkkosivuja ja olemme käyttäneet useita 
sosiaalisen median palveluita niin sisäiseen kuin ulkoiseen viestintään. Olemme toimi-
neet irc-galleriassa ja tehneet yhteistyötä verkossa Juha Vuorisen kanssa. Tällä hetkellä 
meillä on säännöllisesti käytössä blogi, useampia Facebook-sivuja ja -ryhmiä, Twitter 
sekä  muutamia perinteisiä verkkosivuja.

Osoite www.yad.fi jälleenohjaa tällä hetkellä järjestön blogiin. Uusia, uljaita YAD:n 
pääverkkosivuja rakennetaan par'aikaa. Avainsanoja uusien sivujen kohdalla ovat olleet 
responsiivisuus (sivut tulevat siis toimimaan hyvin myös mobiililaitteilla), yksinkertai-
suus ja visuaalisuus. Etusivulta tulee löytyä heti oleellisimmat asiat. Tavoitteena on, että 
niin nuoret kuin ammattilaisetkin löytävät etsimänsä YAD:n sivuilta aiempaa helpom-
min. Valmista voinemme odotella huhtikuun lopulla.

Toivottavasti onnistumme uusien sivujen myötä välittämään YAD:n asenteita ja arvoja 
sekä korostamaan entistä enemmän päihteettömän elämän "cooliutta"! 

Janne Paananen
toiminnanjohtaja,

YAD ry

VERKKOVIESTINNÄN ANATOMIA
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3Yhdistysasiat

YAD Youth Against Drugs ry:n kevätkokous 2014

YAD:n kevätkokous järjestetään sunnuntaina 27.4. klo 12.15. Tampereen toimistolla 
(Näsilinnankatu 21 A 20). 

Vuosikertomus tulee ladattavaksi YAD:n blogiin (www.kiinnostaakohuumeet.fi) ke 23.4.

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.    Käsitellään muut asiat

9.    Kokouksen päättäminen
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5

Koulutus on tarkoitettu yli 18-vuotiaille infopistekoulutuksen käyneille yadilaisille. 
Koulutus valmistaa vapaaehtoiset toimimaan vastuuhenkilön roolissa festarireissuilla.

Koulutus järjestetään YAD ry:n toimistolla Jyväskylässä, osoitteessa Lutakonaukio 3. 
(Tanssisali Lutakon 4. krs)

Ilmoittautumiset 12.5.2014 mennessä s-postiin: festarit@yad.fi. 
Kirjoita viestiin nimi, ikä, kotiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, 
ruoka-aineallergiat ja erityisruokavaliot. 

Lisätietoja tapahtuman Fb-sivuilta (hae sanoilla YAD:n infopistevastaava) 
tai s-postitse festarit@yad.fi tai puhelimitse 050 408 3887 / Taneli. 

infopiste-
vastaavakoulutus
24.-25.5.2014

infopistekoulutus
17.-18.5.2014

Infopistekoulutus antaa valmiudet YAD:n infopistetyöhön festareilla ja muissa tapahtumissa 
ympäri vuoden. Saat tietoa huumeista, ehkäisevästä huumetyöstä ja infopistetyöstä sekä eväitä 
huumekeskusteluun. Koulutus on suunnattu 13–35-vuotiaille, festarityöhön voi osallistua täy-
tettyään 16 vuotta. 

Ilmoittautuminen 5.5.2013 mennessä osoitteeseen festarit@yad.fi. 
Kirjoita viestiin nimi, ikä, kotiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, ruoka-aineallergiat ja 
erityisruokavaliot.

Koulutuksen hinta YAD ry:n jäsenille 5 €, muille 20 € sisältäen materiaalin sekä ruuat (aamu- ja 
iltapala, kumpanakin päivänä lämmin ruoka). Jäsenmaksun 6 € voi maksaa myös koulutuksen 
yhteydessä, jolloin hinnaksi tulee yht. 11 €.

Lisätietoja tapahtuman Fb-sivulta (hae sanalla YAD:n infopistekoulutus) tai s-postitse 
festarit@yad.fi tai puhelimitse 050 408 3887 / Taneli.
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A2-kannabisilta väläytti koko kansalle aikuisten välisen nettikiusaamisen ilmiötä. Joukko 
twitter-aktiiveja, Jari Sarasvuo mukaanlukien, toteutti koulukiusauksen kaavaa kanna-
bisillan twitter- kommentoinnissa. Suoran lähetyksen alkaessa osallistujista lähdettiin  
spottaamaan potentiaalista heikointa lenkkiä. Kohteeksi valikoitui kalpea, pipo syvällä 
päässä istuva nuorimies, joka sai twiittaajien keskuudessa nopeasti lisänimen #pipopää. 
Alkoi tiivis odotus, koska se pipopää päästetään ruutuun ja mitä sillä oikein on sanotta-
vana? Kun pipopään ensimmäinen puheenvuoro tuli henkilölle itselleen hieman yllät-
täen ja vastaukseksi saatiin lähinnä hämmästynyt vastakysymys, repesi riemu. Valittu 
kohde oli kuin olikin heikoin lenkki, aivan kuten oltiin ounasteltu! Nyt se tuli todistettua!

Tilanne on tuttu peruskoulujen välitunneilta. Kiusatuksi voi joutua kuka tahansa, 
mutta selkeästi muista poikkeava ulkonäkö, kuten erikoiset vaatteet, ylipaino tai vaikka 
hammasraudat lisäävät todennököisyyttä. Ensin kerätään joukkoja ja osoitetaan muille-
kin kohteen heikkoudet, ihan siltä varalta, että joltain jäi huomaamatta. Sitten jäädään 
vain odottamaan, sillä kun riittävästi tarkkailee, joissain kohtaa sen täytyy mokata 
jotenkin. Ja koska mokaksi tuossa tilanteessa riittää jo melkein mikä tahansa, saadaan 
kohteen ympärille muodostettua ivallinen pilkkarinki ennemmin tai myöhemmin. 

Ensimmäisessä esimerkissä kyse oli kuitenkin aikuisista. Aikuisuuttaan pilkkarinkiläiset 
osallistuivat sillä, että kun selvisi, että #pipopään ongelma ei ollutkaan runsas pössytte-
ly ennen lähetystä vaan ms- tauti ja flunssa, niin osa lähti poistamaan pilkkaviestejään 
ja osa pyysi anteeksi. Sarasvuo tapansa mukaan jopa julkisesti. ”Me ei tajuttu että se on 
sairas” voi alkuun vaikuttaa ihan soveliaalta perusteelta siitäkin huolimatta, että keskus-
telijoiden taustat olivat jo hyvissä ajoin luettavissa ylen nettisivuilla. Ihan koko casea se 
ei kuitenkaan kata. 

Case Pipopää

Narkomaanileima 
ja sosiaalinen media: 
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7A2-kannabisillan jälkitunnelmia

Narkomaanileima 
ja sosiaalinen media: 

Petra Pohjonen
ehkäisevän huumetyön suunnittelija,

YAD ry

Jyväskylän paikallisosaston vapaaehtoiset kokoontuivat toimiston tiloihin kannabiskisakatsomoon pitämään peukkuja A2-kannabisillassa mukana olleille yadilaisille. Ja napostelemaan pientä välipalaa tietysti. Hyvin sohvaperunoiltu!

En pidä koulukiusauksesta sanana, mieles-
täni se halventaa kiusattuja. Valtava osa 
koulukiusauksesta on väkivaltaa, jopa 
hyvin rajua sellaista. Sekä henkistä että 
fyysistä. Jatkuvaa, piinaavaa, jokapäiväistä. 
Tekojen tasolla huomattavasti graavim-
paa kuin mitä esimerkiksi Ahteen oikeu-
denkäynneissä on käsitelty. Kiusaaminen 
saa toiminnan kuulostamaan mitättömäl-
tä kiusoittelulta, vaikka vastaava toiminta 
ajaa aikuiset ihmiset työkyvyttömiksi. 
Kiusaaminen myös syrjäyttää hyvin väki-
valtaisella tavalla. Kiusatut vaihtavat 
koulua, tai lopettavat kokonaan siellä 
käymisen. Näkymättömäksi heittäytymi-
nen voi olla ainoa käytettävissä oleva 
suojaus, mutta vaikuttaa negatiivisesti 
arvosanoihin. Yhdeksän vuoden helvetti 
peruskoulussa ei ole paras motivaattori 
toisen asteen koulutukseen. 

Hei Sarasvuo ja muut! Teidän moka ei 
ollut siinä, että Tuomas Lustig oli sairas, 
vaan se, että Tuomas Lustig on ihminen. 
Kiusaaminen olisi ollut ihan yhtä huonoa 
käytöstä, vaikka hän olisi sattunut 
olemaan narkomaani. Hyvässä asemassa 
oleva voi pönkittää omaa paikkaansa 
kahdella tapaa: joko seisomalla maassa 
makaavan päällä, tai auttamalla tämän 
ylös rinnalleen seisomaan. Jokainen 
voi miettiä omalta osaltaan, kumman 
valinnan jälkeen nukkuu yönsä paremmin. 
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Ihminen syntyy yhteisölliseksi laumaelämäimeksi ja elämänsä ensimmäisistä hetkistä 
alkaen yksilöillä on lupa odottaa muiden lajitoverien reagointia hänen lähettämiinsä 
viesteihin. Ihminen alkaa siis heti synnyttyään käyttää vuorovaikutusta, kehittää sitä 
ja lopulta hallita vuorovaikutuskäyttäytymistään. Elämämme perustaito on kulkenut 
mukanamme niin kauan, että usein emme edes pysähdy ajattelemaan sitä. Harvat 
meistä pystyvät tarkasti määrittelemään mitä kaikkea tuohon perustaitoomme, kykyyn 
olla vuorovaikutuksessa, sisältyy. Silti jo pienikin pohtiminen saa meidät ymmärtämään, 
että toisin kuin usein saatamme ajatella: vuorovaikutuksen tarpeen sisäsyntyisyydestä 
huolimatta meillä ei syntymähetkellämme ole niitä tietoja ja taitoja, joita tarvitsem-
me muiden ihmisten kanssa toimimiseen nyt ja myöhemmin, vaan vuorovaikutustaidot 
kehittyvät läpi elämän. 

Todellisuutta rakentava vaikutussuhde

Henna-Maria Jalosalmi oli kouluttajana YAD:n VuorovaikutusWorkshopissa 22.2.2014.Henna-Maria Jalosalmi oli kouluttajana YAD:n VuorovaikutusWorkshopissa 22.2.2014.
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Miksi on tärkeää oppia ymmärtämään, hallitsemaan ja kehittämään omaa vuorovai-
kutusosaamistaan? Koska elämässä selviytymisemme riippuu pitkälti taidostamme 
ymmärtää ja tulla ymmärretyiksi. Se miten toiset meidät näkevät ja kuinka he meihin 
suhtautuvat riippuu siitä, millaista viestiä itsestämme annamme ja kuinka toiset sen 
tulkitsevat. Ihmisen käsitys asioista, maailmasta ja jopa itsestään on syntynyt kanssa-
käymisessä toisten ihmisten kanssa, ei siis tyhjiössä. Voidaankin ajatella, että ihminen on 
kaikkine ajatuksineen vuorovaikutussuhteidensa summa. 

Siksi on tärkeää, että kaiken hälyn ja viestivirtojen keskellä opimme vuorovaikutusta 
ymmärtämällä arvioimaan kohtaamiamme viestejä kriittisesti. Vuorovaikutuksessa on 
kyse ennen kaikkea vaikutussuhteesta, jossa jokainen osapuoli omalla käyttäytymisel-
lään määrittää muiden ihmisten tapaa vastata tuohon käyttäytymiseen. Kehittämällä 
kykyä ilmaista omia ajatuksiamme ja tunteitamme, kehitämme automaattisesti kykyä 
rakentaa vuorovaikutusta haluamaamme suuntaan.   
 
Yksinkertaistettuna kyse on siis kolmesta asiasta: 
a.  omien ajatuksien ja tunteiden ilmaisemisesta,
b.  toisten tunteiden ja ajatusten heijastamisesta ja 
c.  tietoisen roolin ottamisesta.

Kyse on sattuman osuuden minimoinnista. Ensimmäinen kohta antaa muille ihmisille 
suuremmat mahdollisuudet ymmärtää meitä oikein. Se edellyttää, että opimme ymmär-
tämään omien ajatustemme syntymekanismeja. Samalla meidän täytyy oppia tunte-
maan vuorovaikutusta, jotta tiedämme millaiset asiat vaikuttavat tapaamme ajatella ja 
tulkita viestejä. Toinen kohta vaatii, että opimme kuuntelemaan. Tärkeää ei ole kuun-
nella kuuntelemisen ilosta, vaan kuunnella ymmärtääkseen ja pystyäkseen osoitta-
maan sen. Viimeisin edellyttää meidän ymmärtävän, ettei vuorovaikutusta voi kytkeä 
pois päältä. Silloinkin, kun ajattelet olevasi taka-alalla tai passiivinen, joku ympärilläsi 
tulkitsee sinua ja toimintaasi: viestiä, jonka ympärillesi lähetät. Meidän on tiedostettava, 
että roolia ei voi olla ottamatta. Voimme kuitenkin päättää millaiseksi omaa rooliamme 
muokkaamme ja rakennamme. 

Haasta itsesi ymmärtämään enemmän. Se kannattaa.  Sellaiseksi meidät on tarkoitettu. 

Todellisuutta rakentava vaikutussuhde

Henna-Maria Jalosalmi,
Vuorovaikutuskouluttaja
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Nimi: Hanna Ikonen

Opiskeluista: Koulutukseltani olen yhteis-
kuntatieteiden maisteri. Pääaineena 
opiskelin sosiologiaa ja sivuaineina mm. 
nuorisotutkimusta ja psykologiaa. Valmis-
tumisen jälkeen olen lisäkouluttanut sosi-
aalityön opinnoilla. 

Historiasi YADissa: YAD on järjestönä 
tuttu jo reilun kymmenen vuoden takaa 
festareilta ja nuokkarin ilmoitustaululta, 
varsinaisessa toiminnassa en ole ollut 
aiemmin mukana. 

Mitä teet YADilla: Aloitin maaliskuun 
puolessa välin Street Team 2 projektityön-
tekijänä. 

Mistä löysit YADin: Ensimmäisen kerran 
varmaan festareilta, YAD on tuttu myös 
aikaisempien työtehtävien kautta. 
Avoimen työpaikan YADilta löysin, kun 
vakoilin YADin nettisivuja ja laitoin työha-
kemuksen Jannelle.

Millä kuljet töihin: Pääasiassa pyörällä, 
huonolla kelillä bussilla.

Lempikoirarotu: Miulla on kotona kaksi 
suomenlapinkoiraa, joten vastaan 
suomenlapinkoira. Tykkään kyllä muista-
kin koiraroduista ja eläimistä ylipäätään. 

Hyppäisitkö ilmaiseksi benjihypyn: 
Hyppäisin. Jännittäisi, mutta hyppäisin 
kumminkin. 

Oletko koskaan matkustanut liftaamal-
la: En ole. Pienenä uhkasin kerran karata 
kotoa ja yritin liftata kotipihan liittymästä, 
ei tullut autoja, niin en sitten karannut.

Paras piirretty lapsuudessa: No nyt 
kerkesin jo avautua lapsuusmuistois-
ta tuon edellisen kysymyksen kohdalla 
:D Parhaita piirrettyjä on kyllä ihan tosi 
monta, mutta jos pitää valita yksi, niin 
sanon kaksi; Muumit ja Prätkähiiret.

Terveiset kaikille: Oikeinoikein aurin-
koista kevään jatkoa ja lämpimiä päiviä 
kaikille yadilaisille! 

Tervetuloa Hanna!
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11Street Team

Street Teamin puolella ja YAD:n Jyväsky-
län toimistolla on ollut myllerrys käyn-
nissä, kun Janne siirtyi kokonaan toimin-
nanjohtajan tehtäviin ja Taneli keskittyy 
tulevan festarikesän suunnitteluun ja 
organisointiin. Molemmat tulevat kuiten-
kin varmasti olemaan myös tulevaisuu-
dessa osa Street Teamin taustajoukkoja, 
joten ei syytä huoleen! 

Jatkossa Street Teamin blogiin kirjoitte-
len ja striibalaisten materiaalipyyntöi-
hin / muihin kysymyksiin vastailen minä, 
Hanna. Aloitin Street Teamin uutena 
projektityöntekijänä maaliskuun puolessa 
välissä. Tarkemman esittelyn minusta 
voi lukea tämän tuoreimman Yadilaisen 
sivuilta. 

Vaikka muutoksia ylläpidon suhteen on 
tapahtunut, striibailijoiden näkökulmasta 
homma toimii toistaiseksi ihan samoin 
kuin ennenkin. Street Teamin toimintaa 
toki pyritään kehittämään eteenpäin, jotta 

mielenkiinto tekemiseen säilyisi. Loppu-
keväästä ilmestyy lisää uusia tehtäviä 
Street Teamin sivuille ja ehkä myös joku 
´arkiston aarrekin` pääsee uudelle kier-
rokselle! Tämän vuoden aikana on myös 
tarkoitus käynnistää Street Teamin uusien 
nettisivujen suunnittelu. 

Kaksi viime vuonna ansiokkaasti striibail-
lutta Street Teamilaista oli mukana tämän 
vuoden tiimipäivillä Gdanskissa, matka-
kuulumisia Puolasta voi lukea seuraavasta 
Yadilaisesta.

Olen ollut erittäin vaikuttunut Street 
Teamilaisten tehokkuudesta ja loistavista 
raporteista. Toivon, että aktiivisia Street 
Teamilaisia löytyy tulevaisuudessakin ja 
pääsen lukemaan raportteja, sekä lähet-
telemään hienoja palkintoja tehdystä 
työstä! 

Kesää odotellen,
HannaI, Street Team Crew

Street Teamin kuulumisia
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Jokaisesta Music Against Drugs -tapahtumasta 
löytyy Yadin infopiste tuttuine keltamustine pöytä-
liinoineen. Infopisteellä meininki on varsin sama 
kuin muuallakin, löytyy esitteitä ja huumetieto-
kortteja, sekä tottakai huumetestejä. Tapahtumat 
ovat hyvinkin monimuotoisia ja kävijät innoissaan 
lähes kaikesta. 

Yadilaisena Madeilemassa!

Nämä tapahtumat tarjoavat paatuneim-
millekin yadilaisille jotain uutta. Tapahtu-
mat on suunnattu ala- sekä yläasteikäisil-
le, joten kohtaamiset ovat varsin erilaisia 
verraten esimerkiksi festarityöhön. Festa-
rikävijöiden tiedot ja käsitykset huumeis-
ta ovat huomattavasti laajempia ja omat 
käsitykset maailmasta jäsentyneempiä, 
kuin yläasteikään yltäneillä. Niin sanotul-
le ruohonjuuritasolle palaaminen infopis-
tetyössä on toisinaan varsin avartavaa, 
ja ”helpot”, yksinkertaiset kohtaamiset 
mukavaa vaihtelua. Festareilla mukana 
pyörivät huumetestit eivät ole niitä 
käytännöllisimpiä näissä tapahtumissa, 
vaan mielikuvitusta saa käyttää miettien, 
millaiselta elämä noiden 14-kesäisten 
nuorten silmiin näyttää, ja mistä päihtei-
siin liittyvästä heillä olisi mielenkiintoa 
keskustella. 

Useassa MAD-tapahtumassa, jossa olen 
ollut mukana, on infopisteemme sijainnut 
keskellä melua, josta johtuen keskustelut 
ovat usein jääneet lyhyiksi ja huumetestit-
kin on joutunut suorittamaan kirjallisesti. 
Porissa saimme Tanelin kanssa ujutettua 
pöytämme kuitenkin keskustelun kannalta 
otolliseen paikkaan muiden järjestötoi-
mijoiden keskelle, ja tavoitimme monia 
nuoria, joilla riitti ajatuksia jaettavaksi 
vaikka millä mitalla. Muutamille vink-
kailimme ahkerasti Striiba-touhuista sun 
muusta, ja toivommekin heihin tulevaisuu-
dessa törmäävämme yadeilun merkeissä!

Suosittelen kyllä jokaista yadilaista haas-
tamaan itsensä ja kokeilemaan MAD-
touhuja, kokemuksena tapahtumat on 
aina mielenkiintoisia ja huipputyyppejä 
pääsee niissäkin tapaamaan!

- Helmi Lind
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13Infopiste- ja festarityö

Tapahtuma oli 7.3. Porin nuorisotalol-
la. Omaa porukkaa oli bussillinen. Porin 
nuoria oli hyvin paikan päällä ja se näkyi.

Kokonaisuutena tapahtuma oli kahdessa 
eri kerroksessa, ja kummassakin kerrok-
sessa nuoria kävi tosi hyvin. Tosin bändien 
keikat, juonnot, discoilu ja kilpailujen 
tulokset tapahtuivat alakerrassa.

Kilpailuja itessään oli kummassakin 
kerroksessa ja jokaisesta sai jotain. Ainakin 
hyvän mielen. Tosin taisi nuoria kuitenkin 
käydä enemmän alakerrassa kuin ylhäällä. 
Ei sillä, etteikö nuoria ollut ylhäällä ja 
kiinnostunut esimerkiksi juurikin YADin 
omasta pisteestä. Ja huumetesteistä. 
Siellä kuitenkin näytti hyvältä, kun pariin 
kertaan kävin katsastamassa tilannetta 
yleisellä tasolla. Vaikka taisi se silti vähäi-
seksi itseltäni jäädä.

Yläkerrassa tosiaan YADin ei tarvinnut 
yksin olla, kun oli kuitenkin Kännikapinan 
piste vastapäätä ja Porin omia pisteitä 
ympärillä. Samassa kerroksessa löytyi 
Music Against Drugsin kuvausseinä, jossa 
sai käydä kuvauttamassa itsensä yksin tai 
kavereiden kanssa. Sekä Music Against 
Drugsin esitteitä löytyi myös yläkerrasta. 
Ja paljon muuta!

Itse pysyin aika hyvin Music Against 
Drugsin omalla pisteellä alakerrassa, ja 
nuoria kävin hyvin kokeilemassa känni-
laseja, jonka avulla piti heittää palloja 
koriin. Se veti hyvin nuoria mukaan!

Tapahtuma oli onnistunut kaikessa ja itse 
olen tyytyväinen jokaiseen! Nuoria liittyi 
Music Against Drugs -agentiksi hyvin.
Onneksi meitä vapaaehtosia ja agentteja 
oli hyvin töissä. Eipä jäänyt epäselväksi 
ketä ollaan ja mitä tehdään!

Hyvänä puolena pidin myös sitä että 
YADin omia vapaaehtosia oli mukana, itse 
mukaan lukien! Tosin taisi vain olla Helmi
ja Taneli kahdestaan pisteellä tapahtu-
man ajan! Pisteet siittä! Olen iloinen ja 
kiitollinen.

Tulkaahan muutkin jatkossa mukaan 
Music Against Drugs -tapahtumaan töihin! 
Ette voi menettää mitään! Paitsi ehkä 
omaa aikaanne hyvässä seurassa. Koko-
naisuutena tapahtuma oli aivan älyttö-
män hieno. Ja tapahtumasta hienon teki 
Porin omat nuoret ja tietenkin meidän 
oma porukka!

Kiitos kaikille mukana olleille ja nähdään 
toivottavasti pian! Jopa jo Riihimäellä 
25.4. !

Terkuin, Pinja Viitala

Porin Music Against Drugs -tapahtuma!
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Expa-hankkeen kokemusasiantuntijakoulutus eli Jalostamo saatiin pilottivaiheen osalta 
purkkiin helmikuussa. Nyt on selvää, että piakkoin paitsi menetelmää, myös työntekijän 
ja kokemusasiantuntijan parityöskentelyä päästään testaamaan käytännössä. Epäsel-
väksi on jäänyt ainakin se, opettiko koulutus enemmän meille työntekijöille vai koke-
musasiantuntijoille. Koska kyseessä on kehittämishanke ja sen pilottivaihe, oli meidän 
työntekijöiden tarkoituskin vähän ”haistella ilmaa” ja tutustua kokemustiedon avaamaan 
maailmaan. Ainakin omalta osaltani voin sanoa, että opin paljon enemmän kuin olisin 
koulutuksen alkaessa uskonut. En siksi osaa antaa yksiselitteistä vastausta kysymykseen 
siitä, kuka Jalostamossa opettikaan ja ketä.

Koska itsellänikin on kokemusta huumeidenkäytöstä, kuvittelin tietäväni kohtuullisen 
paljon käyttäjien elämismaailmasta. Tietenkään koulutuksen aikana oppimani ei tehnyt 
omaa kokemustani hyödyttömäksi, mutta käsitykseni erilaisten huumemaailmojen 
kirjosta syveni ja täydentyi. Puhun huumemaailmoista, koska erot omani ja kokemus-
asiantuntijoidemme kokemusten välillä ovat suuria. Pelkän oman kokemukseni valossa 
ajattelin, että ongelmakäyttöön ajautuminen on jokaisen oma vika, ja kuvastaa lähinnä 
epäonnistumista ihmisenä – ja käyttäjänä. Vasta, kun pohdimme yhdessä kohdallemme 
sattuneita ongelmakäytölle altistavia ja siltä suojaavia tekijöitä, ymmärsin kunnolla, että 
eri lähtökohdista ponnistavilla on huomattavan erilaiset eväät onnistuneeseen elämän-
hallintaan. Siinä missä itse kokeilin vasta aikuisiällä ja säästyin suonensisäiseltä käytöltä 
ja ylipäätään kovilta huumeilta, joidenkin käyttäjien elämää sävyttävät utilitaristiset 
ihmissuhteet, joissa toiset ihmiset nähdään lähinnä välineinä omien päämäärien – kuten 
seuraavien vetojen – saavuttamiseksi. Kuultuani todellisten ihmisten todellisia ongel-
makäyttökokemuksia, joita pelotteluun perustunut nuoruuteni huumevalistus ei tarjon-
nut sen enempää kuin oma kokemuksenikaan, osaan myös olla kiitollisempi siitä, etten 
päätynyt kokeilemaan nuorena ja siitä, että läheiseni pitivät huolta hyvinvoinnistani.

Jalostamon jälkiviisastelut
– työntekijät koulutettavien koulutettavina
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Yksi parhaista asioista Jalostamossa oli saada samanaikaisesti sekä jakaa että vastaan-
ottaa kokemustietoa ryhmän jäsenten kesken. Myös kokemusasiantuntijamme kertoivat, 
että heidän näkökulmansa laajentui siten, että oman ongelmakäyttökokemuksen ohella 
ymmärretään, mitä kaikkea muuta huumeidenkäyttö käsitteenä voi pitää sisällään. Tämä 
antaa huumekasvatustyömme avuksi paljon myönteisemmän viestin: suuri osa huumeita 
kokeilevistakin nuorista jättää homman sikseen muutaman kerran jälkeen, eikä läheskään 
kaikista käyttöä jatkavistakaan tule ongelmakäyttäjiä. Tämä perspektiivin laajuus on yksi 
niistä tekijöistä, joiden avulla huumekasvatuksesta voidaan tehdä laadukasta. Samoin laaja 
näkökulma ehkäisee takavuosien valistusta vaivanneita ylilyöntejä ja on linjassa YAD:n 
humaanin linjan ja esimerkiksi viimevuotisen narkomaanileima-kampanjan johtoajatuksen 
kanssa; huumeiden käyttäminen ei välttämättä tee kenestäkään narkomaania, ja vaikka 
tekisikin, niin narkomaaniksi leimaaminen tai rekisterimerkinnät eivät ainakaan auta ketään.

Koulutus tarjosi työntekijöille muitakin oppimisen paikkoja. Menetelmämme, jossa 
halutaan korostaa porttiteorian kaltaisten determinististen oppirakennelmien sijaan 
ihmisten ja kokemusten erilaisuutta ja yksilöllisyyttä, luotiin koulutusryhmän osallis-
tujien kokemusten ja ideoiden avulla. Unohtaa ei sovi myöskään tammikuussa oppiso-
pimuskoulutuksensa aloittanutta Niemisen Villeä, joka on ollut apuna pohtiessamme 
koulutusta, menetelmää ja hankkeen asioita ylipäätään. Sekä menetelmän että koulu-
tuksen viilasi nykyiseen muotoonsa Susanna Kärki, mutta ilman vapaaehtoisiamme ei 
silti olisi ollut sen enempää koulutusta kuin menetelmääkään. Jatkossa yritämme tule-
vaisuutta ajatellen mallintaa toistettavissa olevan koulutuskokonaisuuden kaiken Pilotti-
Jalostamossa opitun pohjalta. Oppimisen paikkoja olikin riittämiin…

Koulutuksemme venähti menetelmän kehittämisessä 
kohdattujen hankaluuksien sekä ryhmän sitouttamisen 
ja tapaamisten organisoinnin vaikeuksien takia suunni-
teltua pidemmäksi. Osallistujilta saatiinkin välillä palau-
tetta, jossa tuskasteltiin koulutuksen hidasta etenemis-
tä. Haluan kuitenkin itsepäisesti nähdä asian siten, että 
virhearviointeja oli tehtävä, jotta niistä voitaisiin oppia 
jatkoa ajatellen. Tässä vaiheessa selkeimmiksi kehi-
tyskohteiksi huomattiin vapaaehtoisten rekrytointi ja 
sitouttaminen: koulutuksen aloitti tavoitteena olleen 
”vähintään kuuden” sijaan viisi, ja sen suoritti loppuun 
vain kaksi kokemusasiantuntijaa. Vaikka keskeyttä-
miset johtuivatkin osallistujien henkilökohtaiseen 

– työntekijät koulutettavien koulutettavina
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- Juuso Armila & Susanna Kärki, 
Kokemusasiantuntijuus-projekti, YAD ry

elämään liittyvistä asioista, on meillä työntekijöillä myös aihetta peiliin katsomiseen. 
Vapaaehtoistoiminta voi kasvaa ja säilyä elinvoimaisena vain, jos se on mielekästä 
siihen osallistuville. Oli kyse sitten kohtaamistamme ongelmista tai onnistumisista, niin 
kaikki näyttäisi palaavan lopulta vapaaehtoisuuden ajatukseen, joka on samanaikaisesti 
rikkautemme ja Akilleen kantapäämme.

Tavoitteenamme on, että työparin yhteistyön ja kehittämämme menetelmän välittämä 
käytännönläheinen kuva päihteiden hallitseman elämän todellisuudesta tarjoaa samais-
tumispintaa nuorille ja aktivoi sitä kautta heitä ajattelemaan päihteidenkäyttöä ja omaa 
suhtautumistaan päihteisiin uusista näkökulmista. Kasvatustyömme ihanteena on itse-
näisesti ajatteleva ja kestäviä valintoja tekevä nuori, joka ymmärtää oman parhaansa 
ja huolehtii omasta ja läheistensä hyvinvoinnista pidättäytymällä päihteidenkäytöstä. 
Kokemustiedosta ammentavan menetelmän tarkoitus on kertoa kokemuksen avulla 
siitä, miten ja miksi päihteiden kanssa voi tulla ongelmia. Toisaalta on tärkeää kertoa 
myös siitä, miten ja mistä ongelmiin saa apua. 

Toisena tavoitteena on tukea vapaaehtoisten kokemusasiantuntijoidemme päihteettö-
myyttä ja kuntoutumista. Kokemustiedon jakaminen julkisesti on edelleen jonkinlais-
ta ”ulos kaapista tulemista”, joten se ei voi olla vaikuttamatta vapaaehtoisen elämään. 
Tärkeää on, että kokemusasiantuntijoilla on tässä asiassa langat omissa käsissään: on 
tärkeää miettiä etukäteen, mitä tarkalleen ottaen haluaa kertoa ja mitkä asiat aikoo 
pitää omana tietonaan.  Jalostamon tehtävä tämän suhteen on varmistaa, että YAD:ssa 
tehtävän vapaaehtoistyön vaikutus kokemusasiantuntijoiden henkilökohtaiseen 
elämään on myönteistä laatua. Ensimmäisen koulutuksen jälkeen vaikuttaisi siltä, että 
tässä on toistaiseksi onnistuttu hyvin. Jatkossa tästä huolehditaan päihdekasvatuskeik-
kojen jälkeen annettavalla ohjauksella. Koulutuksen jälkeen seuraava haaste onkin 
järjestää vapaaehtoisillemme työnohjauksellisia tapaamisia, joissa käsitellään työssä 
kohdattuja asioita ja jatkokehitetään toimintaa esille tulleiden kehitystarpeiden perus-
teella. Ensimmäisiä keikkoja odotellessa on hetki aikaa rentoutua ja sulatella opittua. 

Jalostamo kiittää, kuittaa ja palaa entistä ehompana ensi syksynä!
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Soulin kummisetä, James Brown, julkaisi 
varsin ainutlaatuisen antihuumekappa-
leen vuonna 1972 ensin singlenä ja sitten 
There It Is -albumilla. Vajaaseen neljään 
minuuttiin on mahdutettu melkoinen 
määrä sanallista sisältöä kun kappale 
King Heroin kertoo aineen salakuljetuk-
sesta, käytöstä ja vaikutuksista aineen 
itsensä toimiessa tarinan kertojana. 
Kappaleen alkuperä on Manny Rosenin 
runo, jonka hän kirjoitti oman tyttären-
sä kuoltua yliannostukseen. Muutaman 
kuukauden kuluttua Brown jatkoi saman 
teeman ympärillä Public Enemy No 1, Pt. 1 
-singlellä, jonka alussa hän viittaa suoraan 
edelliseen kappaleeseensa: "I talked once 
before, now I want to preach.  I want to start 
by saying I heard heroin talking one more 
time and said...".

James Brown

King Heroin
Ladies and gentlemen

Fellow Americans
Lady Americans

This is James Brown

I wanna talk to you about one of our
Most deadly, killers in the country today

I had a dream the other night, and I
Was sittin’ in my living room

Dozed off to sleep
So I start to dreamin’

I dreamed I walked in a place and
I saw a real strange, weird object

Standin’ up talkin’ to the people
And I found out it was heroin

That deadly drug that go in your veins
He says

I came to this country without a passport
Ever since then I’ve been hunted and sought
My little white grains are nothin’ but waste

Soft and deadly and bitter to taste

I’m a world of power and all know it’s true
Use me once and you’ll know it, too

I can make a mere schoolboy forget his books
I can make a world-famous beauty neglect her looks

I can make a good man forsake his wife
Send a greedy man to prison for the rest of his life

I can make a man forsake his country and flag
Make a girl sell her body for a five-dollar bag

Lyrics

www.huumebiisit.fi/soul/james-brown-king-heroin
Kuuntele ja kommentoi:

70-luvulla Brown oli hyvin tarkka bändinsä päihteettömyydestä ja useampikin soittaja 
sai kenkää tämän rajan ylitettyään. Myöhemmin Brown kuitenkin itsekin sortui huume- ja 
lääkeriippuvuuteen ja päätyi katkolle asti.
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Some think my adventure’s a joy and a thrill
But I’ll put a gun in your hand and make you kill

In cellophane bags, I’ve found my way
To heads of state and children at play

I’m financed in China, ran in Japan
I’m respected in Turkey and I’m legal in Siam

I take my addicts and make ’em steal, borrow, beg
Then they search for a vein in their arm or their leg

So, be you Italian, Jewish, Black or Mex
I can make the most virile of men forget their sex

So now, no, my man, you must, you know, do your best
To keep up your habit until your arrest

Now the police have taken you from under my wing
Do you think they dare defy me, I who am king

Now, you must lie in that county jail
Where I can’t get to you by visit or mail

So squirm, with discomfort, wiggle and cough
Six days of madness, you might throw me off

Curse me in name, defy me in speech
But you’d pick me up right no if I were in your reach

All through your sentence you’ve become resolved to your fate
Hear now young man and woman, I’ll be waitin’ at the gate

And don’t be afraid, don’t run, I’m not chased
Sure my name is Heroin, you’ll be back for a taste

Behold, you’re hooked, your foot is in the stirrup
And make, haste, mount the steed and ride him well

For the white horse of heroin will ride you to Hell, to Hell
Will ride you to Hell until you are dead

Dead, brother, dead

This is a revolution of the mind
Get your mind together

And get away from drugs
That’s the man

Back, back

Ladies and gentlemen
Fellow Americans
Lady Americans

This is James Brown

I wanna talk to you about one of our
Most deadly, killers in the country today

I had a dream the other night, and I
Was sittin’ in my living room

Dozed off to sleep
So I start to dreamin’

I dreamed I walked in a place and
I saw a real strange, weird object

Standin’ up talkin’ to the people
And I found out it was heroin

That deadly drug that go in your veins
He says

I came to this country without a passport
Ever since then I’ve been hunted and sought
My little white grains are nothin’ but waste

Soft and deadly and bitter to taste

I’m a world of power and all know it’s true
Use me once and you’ll know it, too

I can make a mere schoolboy forget his books
I can make a world-famous beauty neglect her looks

I can make a good man forsake his wife
Send a greedy man to prison for the rest of his life

I can make a man forsake his country and flag
Make a girl sell her body for a five-dollar bag

Lyrics
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Kättä pidempää -koulutus on YAD Youth Against Drugs ry:n järjestämä päihdekasvatuksen menetelmäkou-
lutus 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. Koulutuksen käynyt vapaaehtoi-
nen voi osallistua YAD ry:n päihdekasvatustiimin toimintaan.

Kättä pidempää -koulutus
26.4.2014

ILMOITTAUTUMISET 22.4.2014 MENNESSÄ:

Ehkäisevän huumetyön suunnittelija Petra Pohjonen: 
petra.pohjonen@yad.fi, 040 553 5701 

Lisätietoa myös Facebook-tapahtumasivulla (Kättä 
pidempää -koulutus)

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:

10.00 Tervetuliaissanat, päivän ohjelma ja 
YAD ry:n esittely. Ennakkotehtävien purku.
Millaista on nuorten kanssa tehtävä ehkäi-
sevä päihdetyö?

12.00–13.00 Lounastauko 
(omakustanteinen) 

Toiminnalliset menetelmät ja niiden ohjaa-
minen. Käytännön harjoituksia.

15.30 Kahvitauko, 
keskustelua harjoituksista.

Mistä lisää tietoa päihdekeskustelujen 
tueksi? Muita menetelmiä ja virikkeitä 
ehkäisevään päihdetyöhön.

17.45 Palaute ja koulutuksen päättäminen

Koulutuksen hinta: 5 euroa YAD ry:n jäseniltä ja 
20 euroa ulkopuolisilta. Yhdistyksen jäsenmaksu 
6 euroa on mahdollista maksaa myös koulutuksen 
aikana, jolloin yhteishinta on 11 euroa. Koulutus-
maksu sisältää kahvin ja jaettavat materiaalit, lounas 
omakustanteinen.

Koulutuksesta kirjoitetaan koulutustodistus.
Koulutuksen aikana on mahdollista ostaa YAD ry:n 
menetelmäkortteja alennettuun hintaan (20 euroa/ 
pakka, norm. 30 euroa/pakka).
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Ilmoitustaulu

 » Janne kävi MoonTV:n haastattelussa: 
     www.moontv.fi/ohjelmat/asiaohjelmat/nistiksi-leimataan-helposti

 » Janne keskustelijana Kannabis ja 
arjen todellisuus -paneelissa 13.5. 
klo 15:30–17 (Halli)

 » Hanna kertoo Street Teamista 14.5. 
klo 9–12 (Sali 1) Nuori ehkäisevän 
päihdetyön toimijana ja kohteena 
-seminaarissa

 » Viime vuonna Jyväskylän paikkari repäisi Keski-Suomen 
päivässä Etsi Nisti! -tempauksellaan, tänä vuonna perinnettä 
jatketaan – eli jotain jännää yadilaisilta luvassa taas 16.4!

YAD mukana päihdepäivillä!

 » Kuten tämän Yadilaisen ilmoittelusta varmasti huomasitkin, 

keväällä YAD järjestää kolme kovaa koulutusta: Kättä 

pidempää, Infopistekoulutus ja Infopistevastaavakoulutus. 

Muistahan ilmoittautua ajoissa mikäli mielit mukaan!
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YhteystiedotTapahtumakalenteri

Huhtikuu 2014

16.4. Keski-Suomen päivä, Jkl
www.keskisuomi.fi/kspaiva

26.4. Kättä pidempää -koulutus, Tre
Ilmoittautuminen 22.4. mennessä:
petra.pohjonen@yad.fi, 040 553 5701. 

Toukokuu 2014

13.–14.5. Päihdepäivät, Hki, 
Tapahtumakeskus Telakka,
www.ehyt.fi/paihdepaivat

17.5. Yläkaupungin yö, Jkl
www.ylakaupunginyo.fi

17.–18.5. Infopistekoulutus, Jkl
Ilmoittautuminen: 5.5.2013 mennessä 
s-postiin festarit@yad.fi. Kirjoita viestiin 
nimi, ikä, kotiosoite, sähköpostiosoite, 
puhelinnumero, ruoka-aineallergiat ja 
erityisruokavaliot. 

24.–25.5. Infopistevastaavien 
koulutus, Jkl. Yli 18-vuotiaille infopis-
tekoulutuksen käyneille yadilaisille. 
Ilmoittautuminen: 12.5.2013 mennessä 
s-postiin festarit@yad.fi. Kirjoita viestiin 
nimi, ikä, kotiosoite, sähköpostiosoite, 
puhelinnumero, ruoka-aineallergiat ja 
erityisruokavaliot. 

24.–25.5.2014. Maailma kylässä, Hki
www.maailmakylassa.fi

27.–28.5. Toukofest, Jkl
www.nuortenkeskisuomi.fi/nuksu/
toiminta-2/toukofest

27.4. YAD ry:n kevätkokous, Tre

29.4. Savua ilman tulta – kannabis ja 
haittojen vähentäminen -seminaari, 
Hki (kts. mainos sivulla 17)
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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 

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

Saara Mansikka-aho
järjestötiedottaja
040 350 0644

Taneli Hytönen
Siviilipalvelusmies
(festarityö)
festarit@yad.fi
050 408 3887

Street Team 
Hanna Ikonen
projektityöntekijä
0400 234 317

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

Ville Nieminen
oppisopimustyöntekijä
044 953 8754

Jyväskylä

Kokemusasiantuntijuus
-projekti (Expa)

Susanna Kärki
projektityöntekijä
040 721 1872

Juuso Armila
projektityöntekijä
040 721 2415

Tampere Näsilinnankatu 21 A 20, 33210 Tampere Helsinki
Raittiuden Ystävien tiloissa:
Annankatu 29 A 9
00100 Helsinki

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

Lutakonaukio 3, 40100 Jyväskylä
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