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Liity osoitteessa
www.yad.fi/osallistu

#streittinäfestareilla

Työstämme YAD:ssa strategiaa vuosille 2016-2018. Toivomme kaikkien jäseniemme osallistuvan strategian suunnitteluun. Kesäkuun alussa aukeaa strategiakysely osoitteessa www.
yad.fi. Käythän vastaamassa ja vaikuttamassa YAD:n linjauksiin ja tulevaisuuden toimintaan!

Kaikki käyttäjät eivät
mahdu samaan muottiin
Kevät. YAD:ssa se tarkoittaa kuhinaa. Olemme olleet ansioituneimpien vapaaehtoisten
kanssa Milanossa tutustumassa niin kaupunkiin kuin paikalliseen ehkäisevään päihdetyöhön.
Kesän festarityöhön on koulutettu uusia vapaaehtoisia ja festariturneen valmistelu on jo
pitkällä. Vapaaehtoiset ovat leireilleet ja kuten sivun 20 kuvista näkee, sotkeneet itseään.
Olemme olleet näkyvästi mukana kevään Päihdepäivillä niin seminaarien suunnittelussa
kuin puheenvuoroissakin. Voisi sanoa, että on ollut tekemisen meininki ja toivottavasti
se välittyy myös tämän Yadilaisen jutuista.

Suurin osa huumeiden käyttäjistä ei ole pudonnut hyvinvointivaltion pohjan läpi. Silti
monen mielikuvissa huumeiden käyttäjä on asunnoton, kuluneisiin vaatteisiin pukeutunut,
suonensisäisiä käyttävä ihmishylkiö, joka tekee mitä vain saadakseen annoksensa. Kuva
on tietenkin hyvin stereotyyppinen. Käyttäjiä on hyvin monenlaisia ja kaikille ei käytöstä
aiheudu välittömästi ongelmia, osa hallitsee käyttönsä kuten keskivertosuomalainen
alkoholin käytön. Olipa huumeidenkäyttö satunnais- tai ongelmakäyttöä, tulee meidän
yhteiskunnan rakenteiden olla sellaista, että pystymme auttamaan erilaisia käyttäjiä.

Huumeiden käyttäjiä kohtaavissa järjestöissä ollaan huolissaan käyttäjien kohtelusta niin
palveluissa kuin yhteiskunnassa ylipäänsä. Kun rahahanoja vedetään tiukemmalla, käy
usein niin, että kaikkein heikoimmassa asemassa olevat kärsivät eniten. Kuten professori
Juho Saari on tutkimuksissaan todennut, hyvinvointivaltiomme pohjassa on reikä, josta
kaikkein huono-osaisimmat valuvat palveluiden saamattomiin. Yhteistä näille huonoosaisille on usein runsas päihteidenkäyttö ja asunnottomuus.

Hoito- ja tukijärjestelmän tulee kyetä kohtaamaan niin suonensisäisten käyttäjät kuin
kannabista kokeilleet. Puhtaasti hoidollisen ja käytön loppumiseen tähtäävän avun lisäksi
yhteiskunnan tulee huolehtia myös käytöstä aiheutuvien haittojen minimoimisesta. Apua
on sekin, että saamme ne käyttäjät, jotka arvelevat hallitsevansa käyttönsä, miettimään
riskejä ja käytön vaikutuksia. Apua on se, että emme tuomitse ja hylkää, vaan annamme
uuden mahdollisuuden. Apua on se, että emme lokeroi kaikkia käyttäjiä yhteen muottiin,
vaan kohtelemme heitä yksilöinä, ihmisinä.

Ulkoministeri Erkki Tuomioja totesi viime vuoden lopulla Sosten Hyvinvointitalousfoorumissa: "Sivistynyttä yhteiskuntaa mitataan sen mukaan miten se kohtelee kaikkein
heikoimmassa asemassa olevia ryhmiään". Heikommassa asemassa olevien mukana pitäminen on inhimillistä, mutta myöskin pidemmällä aikavälillä taloudellisesti kestävää.

- Janne Paananen, toiminnanjohtaja, YAD ry
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Miltä näyttää suomalaisen
ehkäisevän päihdetyön tulevaisuus?
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Ehkäisevä päihdetyö Suomessa 2025 -ennakointitutkimus kartoitti asiantuntijoiden käsityksiä ehkäisevän päihdetyön tulevaisuuden näkymistä.
Tutkimuksessa selvitettiin keskeisten ehkäisevän päihdetyön toimijoiden näkemyksiä
alkoholin, tupakan, laittomien päihteiden ja rahapelien käytön ja haittojen muutoksista
sekä ehkäisevän päihdetyön painopisteistä, menetelmistä, organisaatiosta ja arvopohjasta
tulevaisuudessa. Asiantuntijapaneeliin osallistui viisikymmentä asiantuntijaa kansalliselta,
alueelliselta ja paikalliselta tasolta, ja mukana vastaamassa oli myös YADin edustaja.
Kyselyyn vastanneet asiantuntijat arvioivat tupakoinnin ja alkoholinkäytön vähenevän
tulevaisuudessa. Tämän tyyppinen kehitys näkyy jo nyt esimerkiksi kouluterveyskyselyssä ja
koko väestöä koskevissa alkoholin ja tupakan kokonaiskulutusta mittaavissa tutkimuksissa.
Kannabiskokeilujen ja rahapelihaittojen ennakoitiin lisääntyvän nykyisestä. Tulevaisuuden
keskeisimpiä ehkäisevän päihdetyön painopistealueita ovat edelleen alkoholin kokonaiskulutuksen ja humalajuomisen vähentäminen sekä nuorten kannabiksen käytön ehkäisy.
Viimeisen vuosikymmenen aikana merkittävästi vähentynyt tupakointi katsottiin vuonna
2025 jo toiveikkaasti kansanterveystyön voittamaksi taisteluksi. Toisaalta rahapelihaitat
koko laajuudessaan nähtiin vielä piileväksi ongelmaksi.
Tutkimukseen osallistuvat arvioivat myös sitä, mitkä käytännön menetelmät tulevat olemaan
käytössä ehkäisevässä päihdetyössä vuonna 2025. Näistä todennäköisimpinä pidettiin
sellaisia työskentelytapoja, joita tehdään nuorten lähiyhteisöissä, kuten ikärajavalvonta.
Myös yksilötason puuttumiseen ja tuen tarpeen tunnistamiseen uskottiin. Erilisiä valistustoimia ei pidetty kovin tehokkaana, mutta tästä huolimatta tiedotus nähtiin jatkossakin
tärkeänä osana ehkäisevän päihdetyön kokonaisuutta. Tutkimukseen vastanneet suhtautuivat
toiveikkaasti kuntien mahdollisuuksiin vaikuttaa paikallisiin alkoholioloihin. Keskeisimmät
ehkäisevän päihdetyön tulevaisuuden uhkakuvat kuntatasolla liittyvät resurssikysymyksiin, ja toiminnan kehittämisen mahdollisuus nähtiin lähinnä työntekijöiden osaamisen
vahvistamisessa ja ammatillisessa monialayhteistyössä. Valtion ohjauksen näkökulmasta

"Ehkäisevän päihdetyön arvostus yhteiskunnassa ei tutkimukseen osallistuneiden
mielestä ollut itsestään selvä, vaan sen
erityisesti tieto-ohjauksen
ansaitsemiseksi on vahvistettava työn
merkitystä korostettiin.
Esimerkiksi THL on ollut
tietopohjaa ja vältettävä moralismia."
koko olemassaolonsa ajan
tärkeässä asemassa laadukkaan ehkäisevän päihdetyön kehittämisessä ja juurruttamisessa
valtakunnallisesti. Myös hyvää yhteistyötä julkisen vallan, järjestöjen ja elinkeinoelämän
välillä pidettiin tärkeänä, mutta ehkäisevän päihdetyön järjestämisen päävastuu ja koordinaatio kuuluivat panelistien mielestä julkishallinnolle. Ehkäisevän päihdetyön arvostus
yhteiskunnassa ei tutkimukseen osallistuneiden mielestä ollut itsestään selvä, vaan sen
ansaitsemiseksi on vahvistettava työn tietopohjaa ja vältettävä moralismia.
Miltä tämä visio näyttää YAD ry:n kannalta? Ensinnäkin oli suuri kunnia päästä mukaan
arvioimaan päihdetyön tulevaisuutta yhtenä THL:n määrittelemänä ”maan johtavana
asiantuntijana”. Yhdistyksen pyrkimys vahvistaa ja täydentää julkisen sektorin tekemää
päihdetyötä tulee jatkossakin olemaan arvokasta. Julkisen sektorin tarve vahvistaa omien
työntekijöidensä osaamista ehkäisevässä päihdetyössä on hyvin linjassa YADin viimevuosien
painopisteen eli ammattilaisten työn tukemisen kanssa. Uudet päihdekasvatusmenetelmät
ja ammattilaisten työn tueksi luodut materiaalit jatkavat tätä linjaa. Päihdetiedottamisen
rooli nähdään edelleen tärkeänä, mutta ehkäisevää päihdetyötä ei pyritä enää latistamaan
pelkän valistuksen alle. YAD ry täyttää nyt jo yleisesti tärkeänä pidetyt ammatillisuuden
ja arvostuksen kriteerit vankan tietopohjan ja moralisoinnin välttelyn puolesta, ja on
mieluusti rakentamassa yhteistyössä muiden kentän toimijoiden kanssa uutta, vahvempaa
suomalaisen laadukkaan ehkäisevän päihdetyön imagoa.
- Petra Pohjonen, ehkäisevän huumetyön suunnittelija, YAD ry
Lähde: Katariina Warpenius, Marja Holmila, Thomas Karlsson, Jussi Ranta: Ehkäisevä
päihdetyö Suomessa 2025 -ennakointitutkimus. Saatavilla internetissä osoitteessa:
www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/126022/URN_ISBN_978-952-302-444-1.pdf
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YADin kevään tiimipäivät vietettiin tänä vuonna Italian Milanossa aurinkoisissa tunnelmissa.
Mukaan Milanoon lähti kasa aktiivisia yadilaisia. Edustusta oli mukana myös hallituksesta
ja työntekijöistä. Tiimipäiville lähdettiin tänä vuonna huikean 26 yadilaisen voimin.
Matka alkoi huhtikuisena koleana Suomen aamuna Jyväskylästä toimiston pihalta. Sieltä
lastattiin Jyväskylästä mukaan lähtevä porukka bussiin ja lähdettiin matkaan kohti Tamperetta ja lentokenttää. Pienen odottelun jälkeen lentokentällä päästiin koneeseen ja lennolle
kohti Italiaa. Jo lentokoneessa maisemat olivat upeat varsinkin Italian päässä mahtavien
Alppien näkyessä lentokoneen ikkunoista.
Italiassa käytimme aikamme yhteisiin aktiviteetteihin, Milanoon tutustumiseen ja herkullisten ruokien syömiseen. Vapaa-ajalla ehti erittäin hyvin käydä katsomassa Milanon nähtävyyksiä ja kiertelemään kauppoja ja markkinoita. Itse käytin vapaa-aikani fiksusti syöden paljon
pitsaa ja noin 30 palloa herkullista jäätelöä. Kävin myös katsastamassa miltä Milano näyttää
Duomon katedralin katolta katsottuna. Milanon keskusta oli tämän lisäksi täynnä lahjakkaita
katutaiteilijoita, joita aurinkoisessa ja lämpimässä kelissä oli mukava jäädä katselemaan.

Yhteisinä aktiviteetteinä meillä oli ohjelmassa ensimmäisenä iltana ryhmäytymistä ja
toisiimme tutustumista. Muiden päivien aikana pohdimme yadin ajankohtaisia asioita pien
ryhmissä ja tämän lisäksi kävimme tutustumassa paikalliseen päihdetyökeskukseen, jonne
meidät toivotettiin lämpimästi tervetulleiksi. Vierailun jälkeen kävimme myös yhdessä
syömässä herkullisen päivällisen.
Itselleni tämä oli ensimmäinen yadin tiimimatka ja olen erittäin iloinen siitä, että pääsin
mukaan. Milano oli erittäin kaunis kaupunki
ja matkaseura mitä parasta. Pitsa ja jäätelö
maistuivat erittäin herkulliselle, vaikka pitsan
tilasikin välillä sokkona menusta, josta ei
ymmärtänyt sanaakaan. Totesimmekin yhdessä,
että artisokka-nakki-oliivi pitsa toimii älyttömän hyvin. Kaiken kaikkiaan reissu oli oikein
onnistunut ja rentouttava kokemus omien
kiireideni keskellä!
- Eedit
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Kohti kesääk a t u l i i d uttaskussa

Uutta matskua ja skabaa:

Street Teamin alkuvuodessa ovat puhaltaneet muutoksen tuulet. Kevään aikana muodonmuutoksen ovat kokeneet Street Teamin nettisivut, osa jaettavista matskuista, sekä Street
Teamin pinssi ja tennarit. Pientä sneak peekkiä uusista matskuista löytyy tästä Yadilaisesta,
mutta kannattaa ehdottomasti tehdä matskutilausta, jos sellaista ei ole vähään aikaan tehnyt.
Toukokuun alussa Street Teamista lähti esittelykirjeet ja nuorisotyöntekijöille suunnatut
esitteet kolmellekymmenelle nuorisotalolle. Koska kirjeet tuottivat uusia rekisteröitymisiä
mukavasti ja nuorisotyöntekijöiltä saatiin kiinnostunutta palautetta, uusi setti kirjeitä
lähtee postiin alkusyksystä. Lisäksi Street Teamissa rikkoutui vuoden rekisteröitymisennätys toukokuun alussa, kun yhden päivän aikana saatiin tiimiin yli 60 uutta striibalaista!
Parilla whatsapp-viestillä voi olla valtava vaikutus :D
Hankkeen päättymiseen on aikaa enää muutama kuukausi, joten loppuraportti on jo työn
alla. Jos sinulla on jotakin palautetta, kommentteja tai ajatuksia liittyen Street Teamiin, niin
niitä otetaan mieluusti vastaan. Palautteet voi lähettää osoitteeseen hanna.ikonen@yad.fi.
Kesän ajan Street Teamiä luotsaa Jassu, joten tekemistä riittää myös lomaileville striibalaisille. Street Teamin raportteja tarkistellaan ja matskukirjeitä postitellaan kesällä
pääsääntöisesti maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.
Uusia tehtäviä on avautunut kesän ajaksi useampikin. Street Teamin kesäklassikko, eli
Katuluuta... eiku liitu! on tänä vuonna myös kesäkisa. Tarkemmat osallistumisohjeet
löytyvät Street Teamin sivuilta osoitteesta www.yad.fi/streetteam. Kisa on käynnissä
20.5.2015–15.8.2015 välisen ajan. #asfalttipolttaa
Huikean hauskaa kesää!
- Hanna, Street Team Crew
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Kohti festarikesää 2015!
16.-17.5. pidettiin YADin toimistolla Jyväskylässä kesän festarivapaaehtoisten koulutus.
Osallistujia oli parikymmentä eri puolilta Suomea ja ikähaarukka 16-35 vuotta, jokainen
omista lähtökohdistaan ja syistään. Joku haluaa viettää kovimman festarikesän ikinä
YADin pisteellä, toinen taas palaa halusta herättää festarikävijöitä pohtimaan omaa
päihteidenkäyttöään, yksi jakaa omia kokemuksiaan.
Olin itse aloittanut festarityön harjoittelun YADilla vasta paria päivää aikaisemmin ja
YADin toimintaa hirveästi tuntematta jännitin ja odotin mielenkiinnolla mitä koulutuksessa
tuleman pitää. Lauantaina aamulla kun koulutusta aloiteltiin, porukka oli vielä hieman
jäässä ja ihmeissään, mutta iltaa kohden meininki parani kun ihmiset alkoivat käydä jo
tutuiksi toisilleen. Koulutuksessa kävimme läpi mm. YADin toimintaa, festarityötä, päihdelinjauksia ja päihdeinfoa sekä infopistekäytäntöjä. Illaksi suuntasimme Yläkaupungin
Yöhön, jokavuotiseen kulttuuritapahtumaan Jyväskylän keskustassa.
Koulutuksen aikana kävimme monia mielenkiintoisia keskusteluja päihteisiin ja päihteettömään elämään liittyen ja varmasti monilla, ainakin itselläni, heräsi paljon uusia
ajatuksia. Yläkaupungin Yöhön lähdettyämme vapaaehtoiset pääsivät nopeasti tekemään
ensimmäisiä huumetestejään sekä kertomaan YADin toiminnasta, osan kierrellessä tapahtuma-alueella. Huumetesti on YADin oma menetelmä, jolla herätellään pohtimaan omaa
päihteiden käyttöä, suhtautumista päihteisiin tai vaikkapa huumeisiin liittyvää rikollisuutta
ja maailmankauppaa. Keskustelun tavoitteena ei ole käännyttää tai tuputtaa YADin arvoja,
vaan herättää kävijät miettimään omia kantojaan ja valintojaan. Palkinnoksi tehdystä
huumetestistä saa kortsun taikka korvatulpat.
Mielestäni parasta koulutuksessa ja Yläkaupungin Yössä oli nähdä vapaaehtoisten innostus
ja halu toimia infopisteellä tulevana kesänä! Nythän meillä onkin positiivinen ongelma
vapaaehtoisten kanssa: halukkaita joillekin festareille on jopa enemmän, kuin paikkoja!
Kaikki paikat täytetään mahdollisimman tasavertaisesti ja pyritään saamaan kaikille
festareille täysi vapariporukka mukaan!
Innolla festarikesää odottaen,
Satu, festarityön harjoittelija, YAD ry

Kuva: Tilla Arisalo-Larkiala
Kuvat YADin infopisteeltä
Yläkaupungin Yössä.
Nimi: Satu
Opiskeluista: Opiskelen Jämsän ammattiopistossa Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaksi,
valmistun joulun tienoilla.
Historiasi YADissa: Aloitin harjoittelun pari
viikkoa sitten, YAD oli jonkun verran tuttu
aiemmin, mutta en ole ollut koskaan mukana
toiminnassa.
Mitä teet YADilla: Festarityön harjoittelussa!
Eli Villen työparina festarijuttuja =)
Millä kuljet töihin: Pyörällä tai kävellen.
Harrastukset: Teatteri. Joogaan ja aika
paljon tulee myös retkeiltyä ja seikkailtua
metsissä. Niin ja käsitöitä teen paljon!

Lempimusiikki: Aikalailla laidasta laitaan,
riippuu niin päivästä ja fiiliksestä.
Lempieläin: Siili ja pöllö. Pöllöt on aika
vinkeitä!
Hyppäisitkö benjihypyn: Ehdottomasti!
Oletko koskaan liftannut: Oon yrittänyt,
mutta kyytiä en oo saanut. Ite oon kyllä
jokusen liftarin napannu kyytiin.
Paras piirretty lapsuudesta: Hirveän vähän
katoin piirrettyjä.. Basil Mestarietsivä on
kova edelleen! =)
Terveiset: Nauttikaahan kesästä ja festareista =)
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Uutta YAD-sälää festareilla:
Wille Naukkarisen suunnittelema uusi Sex, Hugs &
Rock'n'roll -logo löytyy sekä festarityöntekijöiden
paidoista että kortsukoteloista

Festarikansaa kannustetaan ottamaan
kantaa huumeettoman elämän puolesta
liittymällä jäseneksi YADiin sekä jakamalla
kuvia selvin päin koetuista festarielämyksistä #streittinäfestareilla

Uuteen jäsenrekrykorttiin tehty
YAD-sanapilvi on koottu festarivapaaehtoisten raporteista
kerätyistä sanoista!

Festaritiedote:

YAD haastaa nauttimaan
streittinä festareista
YAD Youth Against Drugs ry:n vapaaehtoiset kiertävät kesällä 2015 yli kymmenellä festarilla jakamassa tietoa huumeista ja kannustamassa päihteettömiin festarielämyksiin. YAD
on tehnyt ehkäisevää huumetyötä festareilla vuodesta 1988.
YAD:n festariteltalla on mahdollisuus keskustella huumeiden käytöstä ja hakea infomateriaalia tai vaikkapa vesitatskan ihoonsa. Jaossa on myös kortsuja ja korvatulppia kaikille
Huumetestin tehneille. Huumetesti on huumeaiheinen kysely, jonka tarkoituksena on
herätellä ajatuksia ja keskustelua päihteisiin liittyen. Huumetietouden lisäksi yadilaiset
kannustavat nauttimaan kesästä ja musasta selvin päin toimien myös itse esimerkkeinä.
YAD:n teltalla voi kokeilla jonglööTänä kesänä YAD haastaa kaiken
rausvälineitä ja pelejä tai hengailla
festarikansan mukaan jakamaan
muuten vaan.

selvin päin vietettyjä festarihetkiä

Tänä kesänä YAD haastaa kaiken festasosiaalisessa mediassa.
rikansan mukaan jakamaan selvin päin
vietettyjä festarihetkiä sosiaalisessa mediassa. Haasteeseen voi osallistua ottamalla kuvan
festareilta ja jakamalla sen Instagramissa hashtagilla #streittinäfestareilla tai Facebookissa
#streittinäfestareilla -tapahtumasivulla.
YAD kartoittaa joka kesä kokemuksia huumeista ja päihdepalveluista festareilla nettikyselyn avulla. Huumeita festareilla -kysely on avoinna 1.6.–1.9.2015 ja se löytyy osoitteesta
www.tinyurl.com/nhaf2ah
Kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan valkoinen Samsung Galaxy Tab 3 Lite
VE - 7,0" tablettitietokone.
YAD ry:n festarikiertuetta voi seurata blogista: www.yadinfopisteilla.wordpress.com
YADin festarikiertuelistan löydät tämän Yadilaisen takakannesta!
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Petra Pohjosen pro gradu:

Mitä kokemusasiantuntija saa

vapaaehtoistyöstä päihdekasvatuksessa?
”Tätä mun kuuluu tehdä – Päihdetaustaisten nuorten aikuisten motiiveja tehdä kokemustietoon pohjautuvaa päihdekasvatusta” on Petra Pohjosen vuonna 2015 julkaistu
sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma YAD ry:n ja Kris Tampere ry:n kokemusasiantuntijoista. Sen tarkoituksena on selvittää päihdetaustaisten nuorten aikuisten motiiveja tehdä
kokemusasiantuntijuuteen pohjautuvaa päihdekasvatustyötä nuorten parissa. Lisäksi
tutkimukseen osallistuneet kokemusasiantuntijat pohtivat huumeiden käyttäjän stigman
vaikutusta vapaaehtoistyöhön ja huumekuntoutujan elämään ylipäätään. Tarkoituksena
on selvittää, miten kokemusasiantuntijan tekemän vapaaehtoistyö päihdekasvatuksen
parissa näyttäytyy kokemusasiantuntijalle itselleen: onko toiminnasta ollut jotain hyötyä,
ja mikä siinä motivoi jatkamaan.
Tutkimusaineisto on kerätty kahdessa osassa. Ensimmäinen osa aineistosta on kerätty
YADin Expa- kokemusasiantuntijuus ehkäisevässä huumetyössä - projektin kokemusasiantuntijuustoimintaan valmentavassa Jalostamo- koulutuksessa syksyinä 2013 ja 2014.
Aineisto koottiin lomakekyselyllä, joka oli osa Jalostamo- koulutuksen koulutusmateriaaleja. Kyselyyn vastasi yhteensä 13 henkilöä, joilta kaikilta kerättiin myös tutkimuslupa tätä tutkimusta varten. Vastaajat olivat iältään 19–31-vuotiaita, ja kolme heistä oli
naisia. Toinen osa aineistosta koostui neljän vähintään vuoden ajan päihdetaustaisena
kokemusasiantuntijana toimineen nuoren miehen (25–33 vuotta) teemahaastatteluista.
Haastattelut kerättiin loppuvuodesta 2014. Kahdella haastateltavista oli vankilatausta,
ja kaikilla neljällä päihdekuntoutusta vaatinut päihdetausta.
Vapaaehtoisten kokemusasiantuntijoiden motiivit toimintaan mukaan tulemiselle liittyvät
pitkälti työn sisältöihin ja odotuksiin; halutaan auttaa, jakaa omaa kokemusta ja toisaalta
kerätä itselle arvokasta tietotaitoa esimerkiksi tulevaisuuden työelämää tai opiskelua
varten. Tärkeimmiksi motiiveiksi kokemusasiantuntijatoimintaan lähtemiseen nousivat
muiden auttaminen, itselle saadun avun jakaminen eteenpäin ja nuorten päihdeongelman
ehkäisyyn osallistuminen. Muita tärkeitä motiiveja olivat mielekäs tekeminen vapaa-ajalle
ja vapaaehtoistyö tapana toteuttaa kristillistä lähimmäisenrakkautta.

Varsinainen toiminta avaa kokemusasiantuntijalle uusia näkökulmia. Toimintaan sitoutumisen myötä vapaaehtoistyö muuttuu henkilökohtaisemmaksi ja sitä tarkastellaan
enemmän omien tunteiden ja vapaaehtoistyössä koettujen tilanteiden kautta. Kokemusasiantuntijuustoiminnassa vähintään vuoden ajan olleiden tärkeimmät motiivit jakautuivat
kolmeen osaan: 1. Uuden oppiminen, 2. Päihdekasvatus ja 3. Omat tunteet ja tarpeet. Arki
tarjoaa luonnollisia heijastuspintoja vapaaehtoistyössä opitulle ja sen testaamiselle.
Parhaimmillaan kokemusasiantuntijuustoiminta voi tukea toipumista sekä tarjota uusia
välineitä ja taitoja arjen hallintaan ja uuden, päihteettömän identiteetin rakentamiseen.
Päihdetaustaisen kokemusasiantuntijan motiivien muutosta toiminnan aikana voidaan
kuvata polkuna, jossa tietyt välietapit mahdollistavat uusia näkökulmia. Tätä polkua
voidaan kuvata esimerkiksi seuraavan kuvan kautta:

Päihdekasvatus
nuorten parissa
kokemus avun
saamisesta
Alkuinnostus,
toimintaan mukaan
lähteminen

uuden
oppiminen

ihmisenä
kasvaminen

toiminnan
jatkaminen

omat tunteet
ja tarpeet

toimintaan
sitoutuminen

Huumeiden käyttäjän stigmalla tarkoitettiin tässä tutkielmassa sitä, että henkilö tulee
kohdelluksi vuorovaikutustilanteissa eri tavoin kun muut johtuen huumeiden käytöstä
tai käyttöhistoriasta. Stigma voi olla sisäinen, eli huumeiden käyttäjä tai entinen käyttäjä
odottaa automaattisesti negatiivista suhtautumista, vaikka todellisuudessa vastapuoli
ei tiedä mitään hänen käyttöhistoriastaan. Stigma voi olla myös ulkoinen, eli ihmiseen
yhdistetään ulkopuolelta erilaisia stereotyyppisiä piirteitä (kuten esimerkiksi rikollisuus
tai tartuntataudit) koska tiedetään huumeidenkäyttöhistoriasta, vaikka nämä piirteet eivät
millään tavoin liittyisi ko. henkilöön. Huumeidenkäyttäjän stigma on hyvä huomioida kokemusasiantuntijuustoiminnassa, sillä omasta kokemuksesta avoimesti puhuminen altistaa
myös aina stigmalle. Haastateltujen kesken huumeidenkäyttäjän stigma tunnistettiin
ilmiönä, mutta toiminnan edut katsottiin sen arvoiseksi. Joissain tilanteessa stigma tarjosi
myös positiivisia seuraamuksia esimerkiksi päihdekasvatuksen uskottavuuden kautta.
Tutkielman koko versio tulee ladattavaksi internetiin myöhemmin.

Mitä kokemusasiantuntija saa

vapaaehtoistyöstä päihdekasvatuksessa?
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YAD Päihdepäivillä:

Kokemusasiantuntijuus ja
menetelmät esittelyssä
Ehyt ry:n tänä vuonna toista kertaa järjestämät Päihdepäivät kokosivat satoja päihdealan
työtä tekeviä saman katon alle. Tarjolla oli monia mielenkiintoisia seminaareja erilaisista
aiheista, ja messuosastolla oli muiden ohella myös YADin piste. Sain tilaisuuden päivittää
tietojani kuunnellen asiantuntijapuheenvuoroja huumetilanteesta ja käyttäjien palveluista
seminaarissa, jossa käsiteltiin muun muassa opioidiriippuvuuden korvaushoidon haasteita.
Pääsin myös seuraamaan mielenkiintoisia tutkimustuloksia ja ajatuksia niin vapautuvien
vankien päihdekuntoutuksesta kuin päihteiden roolista biletyskulttuurissa. YAD oli Päihdepäivillä hyvin esillä; Petra oli esittelemässä YAD:n menetelmiä, ja Janne oli puheenjohtajana
kokemusasiantuntijaseminaarissa, jossa olimme Tomin kanssa puhumassa Expa-hankkeesta.
Tavallisesti Expa-projektin aivoina toimivan Susannan tehtävänä oli tällä kertaa vahtia,
etten pääse esiintymiskammon iskiessä livahtamaan karkuun ennen puheenvuoroamme.
Päihdepäivät oli itselleni kevään kohokohta, jota olin valmistellut pitkään ja stressaillut
hartaasti. Pääsimme siis kokemusasiantuntijamme Tomin kanssa kertomaan Kokemusasiantuntijana päihdetyön kentällä -seminaarissa Expa-hankkeen tähänastisen toiminnan
kipukohdista ja onnistumisista ja kuuntelemaan muiden kokemusasiantuntijatoimijoiden
kokemuksia. Puhuimme siitä, miten teimme yhdessä kokemusasiantuntijoiden kanssa
Expasta sen, mitä se nyt on, ja mitä vinkkejä voimme antaa muille vastaavaa toimintaa
kaavaileville. Yhtenä viestinämme oli, että toiminnan pitää olla tekijöidensä näköistä, joten
vapaaehtoisten hyvinvointiin kannattaa panostaa ja heidät kannattaa ottaa mukaan toiminnan
suunnitteluun. Eihän tämä tosin ole meidän keksimämme kikka vaan yadilainen perinne...
Kokemustietoa käsiteltiin myös muissa seminaareissa. Vapautuvien vankien päihdekuntoutuksesta kertoi käytännön kokemuksia Kriminaalihuollon tukisäätiön kokemusasiantuntija, jolla oli takanaan monia hoitoja ja lopulta raitistuminen. Kuten meidän kokemusasiantuntijoillemme, myös hänelle vertaistuki oli ollut tärkeä toipumisen mahdollistaja.
Kokemusasiantuntijuuden juuret ovat vertaistoiminnassa, joten lähdimme mielenkiinnolla
seuraamaan myös A-kiltojen liiton järjestämää, päihdekuntoutuksen nykytilaa ja tulevaisuutta pohtivaa seminaaria. Yllätyimme seminaarin varsin pessimistisestä
perusvireestä. Tuntui hieman omituiselta, että puhujat eivät vaikuttaneet

niinkään etsivän työkaluja uuteen, muuttuneeseen toimintaympäristöön sopeutumiseen
kuin haluavan takertua vanhaan. Eräs puhuja korosti kasvokkaisen kontaktin tärkeyttä
ja kertoi kavahtavansa puhetta uusista, verkkopohjaisista vertaistukipalveluista. Paikalla
ollut KokeNet-verkkopalvelun kokemusneuvoja pääsi onneksi kertomaan, että itsekin
ajatteli asiasta samoin ennen kuin lopulta päätyi itse tekemään verkkopohjaista neuvontaa
ja ymmärsi sen merkityksen neuvojen kysymisen kynnyksen madaltajana. Nykyaikaiset
toiminnan muodot voi ottaa haltuun vain, jos vanhoja asenteita on valmis horjuttamaan.
Samaan aikaan toisessa salissa Petra keskittyi päihdekriittisemmän tulevaisuuden rakentamiseen nuorille esittelemällä YAD:n toiminnallisia päihdekasvatusmenetelmiä. Uusimmassa, piakkoin julkaistavassa menetelmässämme muistutetaan, että riippuvuuksia voi
syntyä myös toiminnallisiin asioihin. Seksi-, shoppailu- ja ruokariippuvuudet sekä erilaiset
peliriippuvuudet halutaan tuoda mukaan kannattamaamme avoimeen keskusteluun riippuvuuksista ja niistä vapautumisesta.
Päihdepäivien omasta mielestäni mielenkiintoisin tutkimuksellinen näkökulma liittyi
suomalaisten mielikuviin erilaisista addiktioista. Mielikuvia on tärkeää tutkailla, koska
ne vaikuttavat paitsi riippuvaisten motivaatioon hakeutua hoitoon, myös siihen, miten
ammattilaiset ja asiakkaat ymmärtävät toisiaan. Väitöskirjansa tuloksia esitelleen Tanja
Hirschovits-Gerzin mukaan väestön mielikuvat mahdollisuuksista toipua eri riippuvuuksista
erosivat selvästi ammattilaisten vastaavista. Alkoholin ja tupakan kohdalla ammattilaisten
ja muun väestön mielikuvat toipumisen mahdollisuuksista olivat lähes identtisiä, mutta
vähemmän tunnettujen riippuvuuden muotojen osalta mielikuvissa oli huomattaviakin
eroja. Molempien ryhmien mielikuvissa useimmista riippuvuuksista on varsin hyvät mahdollisuudet toipua hoidon avulla. Hoidotta toipumisen mahdollisuuksiin muu väestö uskoi
huumeiden osalta ammattilaisia heikommin, kun taas lääkeriippuvuudesta toipumisen
väestö mielsi helpommaksi kuin ammattilaiset.
Kannabisriippuvuudesta oli ammattilaisten mielestä lääkeriippuvuutta paremmat
mahdollisuudet toipua ilman apua; kansa taas näki asian päinvastoin. Ammattilaisten
näkemysten voi ajatella heijastavan sekä tutkimus- että kokemustietoa: tilastollisesti
katsottuna useimmat kannabiksenkäytön lopettaneet ovat tehneet sen omatoimisesti,
ja toisaalta lääkkeiden päihdekäytön yleistyttyä lääkeriippuvuuden kanssa hakeudutaan
entistä useammin ammattilaisavun piiriin. Auttamisen ammattilaisille myös internet- ja
rahapeliriippuvuudet olivat tutumpia kuin muulle väestölle: ammattilaiset eivät olleet
yhtä optimistisia liittyen omatoimiseen toipumiseen toiminnallisista riippuvuuksista. Me ja
muut Päihdepäiville kokoontuneet ehkäisevän työn tekijät pyrimme jatkossa levittämään
tietoa myös niistä, jotta tulevaisuudessa mahdollisimman moni ymmärtäisi, että kaikkeen
mielihyvää tuottavaan voi jäädä koukkuun.
- Juuso Armila, EXPA -projektityöntekijä, YAD ry
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Lyrics

Drug raid at 4 AM
The Last Temptation Of Reid (1990)

Lard

Drug raid at 4 AM
Nyt mennään juurille! Hardcorepunkia
1970–80-lukujen taitteesta lähtien soittaneen Dead Kennedysin silloisen nokkamiehen Jello Biafran (oik. Eric Reed Boucher)
ja industrialmetallin nestorin Ministryn
perustajan Al Jourgensenin sivuprojekti
Lard perustettiin 1988 eli samana vuonna
kuin YAD.
Hc-punkia industrialilla ryydittävä Lard on tätä nykyä ollut jo 15 vuotta telakalla, mutta
kerran irti päästetty punk ei tunnetusti kuole, vaan pikemminkin paranee vanhetessaan
– kuten myös YAD. Alusta saakka YAD on ollut käyttäjän puolella: olemme kiinnittäneet
huomiota myös huumausainekiellon valvomisesta globaalisti aiheutuvaan inhimilliseen
kärsimykseen. Räikeimpiä esimerkkejä huumesodan raadollisuudesta lienee juuri Lardin
kotimaa Yhdysvallat. Sikäläisestä menosta suivaantuneina Jourgensen runttasi kitarallaan
ja Biafra huusi/lauloi vihaisesti poliittista agendaa, jossa oli tärkeässä osassa huumesodan
vastustaminen. YAD seisoi jo silloin samassa joukossa muistuttamassa myös käyttäjien
olevan ihmisiä, joilla on samat oikeudet kuin muillakin.

Kuuntele ja kommentoi:
www.huumebiisit.fi/punk-rock/lard-drug-raid-at-4-am/

No!
Stop!
Please!
No!
Drug raid at 4 AM (x4)

(police scanner) "I've got him at gun point."
(man) "This is your brain on drugs."
(man #2) "Get back! Get up, you!"
(man #3) "Welcome to the glamorous world of drugs."
(man #4) "Dr-drugs make me cool!
Drugs make me cool! Drugs make me cool!"
(man #4) "Police!"

(Biafra yelling)
Hey, your name isn't on the lease!
Where are you supposed to live?
What is this, NWA? Turn that off!
Smash that stereo!
Drugs could be inside the speaker!
Smash the speakers!
Smash that TV! Start cutting open their furniture!

(Biafra yelling)
Stay right where you are!
Get out of that bed and get down on the floor!
I don't care if you're nude, get down on the cement!
I don't care if it's freezing! Where's the drugs?!
We know you've got some drugs!
Shut up, man! Make him shut up, man!
Stay right where you are! Where's the drugs?!
We know you got some drugs!
Where you got 'em?! Where you got 'em?!
We have people sayin’ you did it, man!
We know you did it! We’ve got witnesses!

Costs over 3 times more
To keep an addict in jail
Than to treat those trying to quit
But no drug war funds for clinics

No!
Stop!
Please!
No!

No!
Stop!
Please!
No!

(sung)
Sheets off
Flashlight in your eyes
Freeze!
Guns in your gut
Strip down
Body search
Cough up
Or stomach pump
To fight the war on drugs
You must give up your rights
You blink, you die
I hate you more than my job

(sung)
Random neighborhood sweeps
Copters break up house parties
Zero tolerance for pot
Easier to get hard stuff

Drug raid at 4 AM (x4)
(Biafra yelling)
Hey, what's this wad of bills doing here?
Why are you keeping so much cash around?
Huh, huh, huh, huh, huh?
Well, your kids use drugs, same difference!
We'll have you all out of here!
You're all going to wind up out on the street!
Say one word and we're gonna get you later!
Do you fuckin' know that? Do you know that?
I'll bet you…
Whoops! Sorry! Wrong house.
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Ilmoitustaulu
14.–17.7.2015
kesäLEIRI käyttötaustaisille
@ Antaverkka, ylöjärvi
Tiedossa: hyvää ruokaa, saunomista, pelailua ja muuta tekemistä hyvässä seurassa. Mukana
myös KRISin porukkaa. Mukaan otat ainaskin pyyhkeen, liinavaatteet (ilmoita jos haluat
YAD:n makuupussin lainaksi) ja rentoja vaatteita. Kesäelämyksiä, eikä maksa mitään.
Ilmoita mukana olosi kesäkuun ensimmäisellä viikolla tai ihan viimeistään 2.7. Susannalle
(joka on lomalla 8.6.–30.6., mutta jolle voi laittaa viestiä facessa Susanna Yad tai p. 040
721 1872). ILMOITA MYÖS ALLERGIAT =)

Jalkautuva ensiaputiimi osallistuu kesällä 2015 yhteen
tapahtumaan, eli Kosmos Festivaaliin Kristiinassa 10.-12.7.
Ilmoittautuminen tiimiin on auki nyt ja jatkuu toukokuun
loppuun. Mukaan ovat tervetulleita kaikki jalkautuvien
EA- koulutuksen käyneet. Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
petra.pohjonen@yad.fi

10.–12.7.2015
Kosmos festival,
kristiina

Kilometrikisa on startannut! Toukokuun aikana
olemme 19 polkijan voimin polkaisseet rapiat 2000
kilometriä! Hyvä me!

Kaikkien YADin paikallisoastojen yhteisleiri Toivakan leirikalliolla 8.–10.5. huipentui
väriestejuoksuun Jyväskylässä. Meno oli värikästä, vaikka kuvat onkin mustavalkoisia!
Kuvat: Tilla Arisalo-Larkiala

www.kilometrikisa.fi
1.5.–22,9,2015

Jos haluat vielä YADin joukkueeseen polkemaan,
lmoita rekisteröitymisvaiheessa osallistumiskoodi
"fillarilla festareille", niin pääset mukaan.
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Yhteystiedot

Tapahtumakalenteri
Kesäkuu

Heinäkuu

5.-6.6. KIVENLAHTI ROCK

10.-12.7. KOSMOS FESTIVAL

6.6. PURP FLASH SPRING BREAK

14.-17.7. KESÄLEIRI käyttötaustaisille,

18.-20.6. NUMMIROCK
24.-27.6. PROVINSSIROCK
26.-27.6. RIIHIMÄKI ROCK

lisätiedot edellisellä sivulla

17.-18.7. RAKUUNA ROCK

Jyväskylä

Lutakonaukio 3, 40100 Jyväskylä

Ulla Kuokkanen

Janne Paananen

toimistosihteeri

toiminnanjohtaja

(jäsenyysasiat,
osoitteenmuutokset,
materiaalien tilaukset)

Sari Auhtola

yad@yad.fi
040 827 6250

17.-19.7. ILOSAARIROCK

040 551 9067

ehkäisevän huumetyön
suunnittelija

050 522 8708

Saara Mansikka-aho
järjestötiedottaja

040 350 0644
Street Team
Hanna Ikonen

projektityöntekijä

0400 234 317

(paikallisosastot,
infopiste- ja festarityö)

24.-25.7. QSTOCK
24.-25.7. PUNTALA-ROCK
31.7.-2.8. PORISPERE

Tampere

Salhojankatu 42, 33500 Tre

Petra Pohjonen

Elokuu
21.-22.8. BLOCKFEST
28.-29.8. LUTAKKO LIEKEISSÄ

Syyskuu
11.-13.9. Festareiden purkuviikonloppu! Aika ja paikka tarkentuvat myöhemmin.

ehkäisevän huumetyön
suunnittelija

040 553 5701

(verkkovaikuttajat,
jalkautuva tiimi,
päihdekasvatus)

Ville Nieminen

oppisopimustyöntekijä

0400 218 360

Kokemusasiantuntijuus
-projekti (Expa)
Susanna Kärki

Helsinki

projektityöntekijä

Helsingin tukiystävätoiminta
kokoontuu osoitteessa
Ratavartijankatu 4 LT 3,
00520 Helsinki

Juuso Armila

Annukka Blom-Ruohisto
050 567 8451

040 721 1872

projektityöntekijä

040 721 2415

(tukiystävätoiminta,
Helsingin seudun
paikallistoiminta)

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.
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