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Miksi sosiaalinen tilinpito?
YAD Youth Against Drugs ry raportoi toiminnastaan useille eri tahoille. Rahoittajina toi-
mivat Raha-automaattiyhdistys RAY, Opetus- ja kulttuuriministeriö, kunnat ja erilaiset 
säätiöt saavat tiivistelmän vuoden toiminnoista ja avainluvuista. Vapaaehtoisten kanssa 
jaetaan erityisesti toiminnan sisältöihin ja kokemuksiin ja muistoihin liittyvää tietoa. 
Muille toimijoille jaetaan toiminnoissa tuotettua informaatiota sekä hyväksi havaittuja 
toimintamalleja. Oman työn dokumentoimiseksi ja kehittämiseksi kerätään palautteita, 
kehitysideoita ja toimintakokemuksia. 

YAD:n festarityössä toimintaa aidosti kuvaavien mittareiden rakentaminen on osoittau-
tunut haasteeksi. Kohtaamisten määrän sijaan toiminnassa on haluttu panostaa kohtaa-
misten laatuun, joten pelkät luvut kuvaavat toimintakokonaisuutta vajavaisesti. Ehkäise-
vän päihdetyön kannalta yksi onnistunut kohtaaminen voi olla merkityksellisempi kuin 
kymmenen pinnallista. Toisaalta taas pelkästään infomateriaalin hakemisen yhteydessä 
käyty lyhyt keskustelu voi toisinaan toimia katalyyttina jollekin suuremmalle ajatus-
prosessille. Selvää kuitenkin oli, että pelkkä juttukavereiden tilastointi, kohtaamisten 
pituuden mittaaminen tai jaettujen tarrojen laskeminen ei kerro riittävästi infopisteen 
toiminnasta.

 

Sosiaalinen tilinpito
Sosiaalinen tilinpito on viitekehys sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tulosten 
ja vaikutusten mittaamiselle ja osoittamiselle. Se tarkoittaa tietyn ajanjakson 
tarkasti ja etukäteen määriteltyjen odotusten säännöllistä seurantaa ja tulosten 
ulkoisesti tarkastettua kokonaisvaltaista raportointia.

Sosiaalinen kirjanpito ja tilintarkastus antavat organisaatiolle mahdollisuuden 
kehittää seurantaansa, dokumentointiaan ja raportointiaan siten, että ne kyke-
nevät kattavasti selvittämään yhteiskunnalliset vaikutuksensa, raportoimaan toi-
mensa ja parantamaan toimintaansa. Sosiaalisen kirjanpidon ja tilintarkastuksen 
prosessin kautta organisaatio kykenee ymmärtämään vaikutuksensa ympäröivään 
yhteisöön ja hyödynsaajiinsa sekä rakentamaan vastuullisuutta osallistamalla 
avainsidosryhmänsä toimintaansa.

(Develooppi Oy)

”
Avuksi tähän mittaamisen ongelmaan 

löydettiin Sosiaalinen tilinpito.
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Toiminnan tarkoituksen 
määrittely

Toiminnan tavoitteiden 
määrittely

Mitä toimenpiteitä tarvitaan, jotta 
asetettuihin tavoitteisiin päästään?

Mitä mittarit kertovat tehtyjen 
toimenpiteiden määrästä ja laadusta?

Millä tavoin saadaan kerättyä
mittariston mukaista tietoa?

Viedään tiedonkeruun mene-
telmät käytäntöön

Tehdään kooste kerättyjen 
tietojen pohjalta

Luodaan tililuokat

Luodaan mittaristo

Luodaan mittaristoa 
tukevia tiedonkeruun 

menetelmiä

Kuva 1: Sosiaalisen tilinpidon eteneminen
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Sosiaalisen tilinpidon rakenne
Kuten tavallisessakin tilinpidossa, myös sosiaalisessa tilinpidossa luodaan ensiksi toi-
minnalle budjetti ja tilikartta. Tavoitteet asetetaan organisaation arvojen, mission, vision 
ja strategian pohjalta ja ryhmitellään tililuokkiin. Tililuokka voi olla esimerkiksi ”Nuorten 
vapaaehtoisten päihteettömyyden tukeminen” ja siihen sisältyviä tavoitteita voivat olla 
”Kaikki yhdistyksen tapahtumat ovat päihteettömiä”. Tavoitteiden toteutumiselle asete-
taan tavoitetaso ja määritellään mittari. Sosiaalinen tilinpito yhdistelee sekä määrällisiä 
että laadullisia mittareita, esimerkiksi ”YAD:n infopiste toteutetaan 14 eri tapahtumassa” 
tai ”kuvaus kohtaamisesta YAD:n infopisteellä”. Mittari voi olla laskennallinen analyysi-
menetelmä, kyselylomake vapaaehtoisille, tapauskuvaus, valokuva, blogikirjoitus jne. 

Tilivuoden aikana kerätään kirjanpitoaineistoon järjestelmällisesti tietoa, eli tavallaan 
”kuitteja” toiminnasta. Toimikauden lopussa kerätyt tositteet kootaan yhteen ja niiden 
avulla muodostetaan kokonaiskuva toiminnasta; sosiaalinen tilinpäätös.  

Sosiaalisen tilinpidon käytännöt tässä raportissa
Tässä raportissa esitellään YAD:n festarityön vuoden 2014 tuloksia. Tiedonkeruun me-
netelmät ja luokittelu on rakennettu sosiaalisen tilinpidon periaatteita noudattaen. 
Sosiaalisen tilinpidon tavoitetasot eli ns. ”budjetit” on luotu alkukesästä 2014 ja ovat 
ensimmäistä kertaa käytössä nyt vuoden 2014 sosiaalisessa tilinpidossa. 

Raportin loppuun on liitetty ensimmäistä kertaa Jalkautuvan päihde-ensiaputiimille 
luokka 500. Tälle luokalle luodaan tavoitetasot vuoden 2015 sosiaaliseen tilinpäätök-
seen.
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YAD:n festarityön tilikartta
YAD:n festarityön tilikartan yläotsikot (100, 200, 300, 400) kuvaavat teemakokonai-
suuksia, alaotsikot (101, 102, 103...) toiminnan tavoitteita ja viisinumeroiset alaotsikot 
(10101, 10102, 10103...) niitä menetelmiä, joiden avulla toiminnasta pyrittiin kerää-
mään tietoa. Tietoa tallennettiin pitkin toimikautta erilaisten lomakkeiden, nettikyselyn, 
festarityön blogin, valokuvien, koulutuksissa tapahtuneen palautteenkeruun sekä purku-
viikonlopun työpajatuotosten muodossa.  Tilikarttaan on nuolin ( » ) kuvattu toiminnan 
tavoitetasot. Kaikissa kohdissa ei ole tarkoituksenmukaista luoda numeerista tavoite-
tasoa, joten näissä kohdissa on kuvattu idea toiminnan takana tai ohjattu laadullisen 
kuvauksen äärelle. 

Vuoden 2014 tilikarttaan tehtiin seuraavanlaisia muutoksia: 
 » Kohdasta 10101 Infopisteellä käyneiden nuorten määrä jätettiin pois erittely nuo-

rista, sillä infopisteillä kävijöiden ikää ei ole infopisteiltä tilastoitu, ja todellisuu-
dessa kohta kuvaa siis kaikkia infopisteillä käyneiden määrää. Kohta 10101 on siis 
muodossa: Infopisteellä käyneiden määrä

 » Otettiin käyttöön yksi uusi mittari, kohta 20303 Nuorille tarjotaan mahdollisuuksia 
omien kokemusten jakamiseen. Tämän johdosta mittarit 20304 ja  20305 siirtyi-
vät yhdellä eteenpäin, eli niiden järjestysluku on yhden numeron suurempi kuin 
vuoden 2013 festarityön koonnissa.

 » Kohdasta 20304 Uusia nuoria on liittynyt jäseneksi festareilta jätettiin pois erittely 
nuorista, sillä festareilta jäseniksi liittyneiden ikää ei ole vuodelta 2014 tilastoitu, 
ja todellisuudessa kohta kuvaa siis kaikkia jäseniksi liittyneitä. Kohta 20304 on siis 
muodossa: Uusia henkilöitä on liittynyt jäseneksi festareilta

 » Kohdan 20402 otsikkoa on muutettu viimevuotisesta hieman laajemman näkö-
kulman mahdollistamiseksi: Otsikkoa muokattiin muodosta Tapauskertomus YAD:n 
kautta alkaneesta ystävyydestä muotoon Tapauskertomus YAD:n toiminnassa synty-
neestä sosiaalisesta kontaktista.

 » Kohtaa 30201 on laajennettu toisella verkostolla muodosta YAD on ilmoittanut 
NoVi -verkostolle festareilla kohtaamistaan uusista huumausaineista muotoon YAD 
on ilmoittanut NoVi- ja Nopsa-verkostoille festareilla kohtaamistaan uusista huu-
mausaineista 

 » Vuonna 2014 luotiin Infopiste- ja festaritiimin alle siirtyneen Jalkautuvan tiimin toi-
minnalle oma tililuokka 500, joka löytyy tämän sosiaalisen tilinpäätöksen lopusta. 
Tililuokan 500 tavoitteita ei ole vielä määritelty, joten sitä ei löydy tilikartasta.
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100 Kohtaaminen festarityössä
101 Tapahtuman osallistujat pysähtyivät päihdeasioiden äärelle
10101 Infopisteellä käyneiden määrä 

 » Tavoite: 2000 nuorta

10102 Kuvaus infopistekohtaamisesta 
 » Kuvaus kohtaamisesta 

10103 Kuvia infopisteeltä
 » Kuvia infopisteeltä

102 Tapahtuman osallistujat pohtivat huumeisiin liittyviä mielipiteitään
10201 Esimerkki huumetestistä 

 » Esimerkkikuvaus

10202 Huumetestin tehneiden määrä 
 » Tavoite: 1000

10203 Omaa tai läheisen päihteiden käyttöä pohtineiden määrä 
 » YAD toimii herättelijänä, jotta mahdollisimman moni ihminen miettisi päihdeaasioita. Jokai-
nen pohdinta/keskustelu on tärkeä.

10204 Päihteisiin liittyvien keskustelujen määrä 
 » YAD mahdollistaa keskusteluja ja jokainen keskustelu on tärkeä.

10205 Kuvaus infopisteellä käydystä keskustelusta 
 » Kuvaus keskustelusta

103 Nuoret saavat vastapainoa festareiden päihdekeskeiselle kulttuurille
10301 Vaihtoehtoista toimintaa tarjottiin tapahtumissa

 » Tavoite: Vaihtoehtoista toimintaa tarjotaan jokaisessa tapahtumassa.

10302 Vaihtoehtoiseen toimintaan osallistuneiden määrä
 » Tavoite: 100

10303 Vaihtoehtoiseen toimintaan osallistuneen kokemus
 » Esimerkkikuvaus

10304 Kuvia vaihtoehtoisesta toiminnasta
 » Kuvia toiminnasta
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200 Toiminta on nuoria vapaaehtoisia voimaannuttavaa
201 Nuoret ovat saaneet riittävät tiedot ja taidot päihdekeskusteluihin 

vertaisryhmissään
20101 Nuoret ovat oppineet käymään aktiivista ja argumentoivaa keskustelua päihteisiin liittyen

 » Palautelomake: Olen saanut YAD:n koulutuksista riittävät taidot festareilla käytäviä keskus-
teluja varten: Tavoite: keskiarvo 3,7

 » YAD:n toiminta on kaikille avointa toimintaa.

20102 Esimerkkikuvaus nuoresta vapaaehtoisesta
 » Esimerkkikuvaus

202 Festarityö tukee vapaaehtoisten päihteettömyyttä
20201 Kaikki YAD:n tapahtumat ovat päihteettömiä

 » Vastaavien palautelomake: Kaikki infopisteemme työntekijät sitoutuivat päihteettömyyteen 
festareiden aikana. TAVOITE: Kaikissa YAD:n tapahtumissa sitouduttiin päihteettömyyteen.

20202 Esimerkkikuvaus nuoresta päihteettömänä festareilla
 » Esimerkkikuvaus

203 Nuorille on tarjottu osallistumisen mahdollisuuksia
20301 Nuoret ovat päässeet mukaan ehkäisevän huumetyön suunnitteluun ja toteuttamiseen

 » Palautelomake: YAD:n toiminnassa minulla on ollut mahdollisuus osallistua toiminnan 
suunnitteluun ja toteutukseen. TAVOITE: keskiarvo 3,7.

20302 Nuoret toimivat aktiivisina kansalaisina yhdistystoiminnassa
 » Palautelomake: Koen YAD:n festaritoiminnan hyvänä kanavana vaikuttaa ja ilmaista mieli-
piteeni. TAVOITE: keskiarvo 3,7.

20303 Nuorille tarjotaan mahdollisuuksia omien kokemusten jakamiseen
 » Tavoite: Jokaisesta festarista yksi tai useampi mukana ollut nuori kirjoittaa YAD infopisteillä -blogiin.

20304 Uusia henkilöitä on liittynyt jäseneksi festareilta
 » Tavoite: 10

20305 Tapauskertomus nuoren osallisuuden kokemuksesta
 » Esimerkkikuvaus

204 Nuoret ovat luoneet itselleen uusia sosiaalisia kontakteja
20401 YAD:n infopistelle osallistunut vapaaehtoinen on tutustunut muihin samanhenkisiin 

nuoriin toiminnan kautta
 » Konteksti ja jokaisen oma halu mahdollistavat samanhenkisten nuorten toisiinsa tutustumisen.

 » Palautelomake: Olen saanut YAD:n festaritoiminnassa uusia kavereita/ystäviä 

20402 Tapauskertomus YAD:n toiminnassa syntyneestä sosiaalisesta kontaktista
 » Esimerkkikuvaus
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300 YAD:n festaritoiminta tuottaa uutta tietoa päihde-
asioista yhteiseen käyttöön
301 Nuorten päihdekokeiluja festareilla on kartoitettu festarikyselyiden 

avulla
30101 Festarikyselyyn vastanneiden nuorten määrä

 » Tavoite: 500

30102 Festarikyselyissä saatujen tietojen levitys
 » Tavoite: Tiedote Huumeet festareilla -kyselyn tuloksista laitetaan. Lisäksi mahdollinen esi-
merkkikuvaus tiedotteen käytöstä.

302 Tiedotus ajankohtaisista päihdeasioista
30201 YAD on ilmoittanut NoVi- ja Nopsa -verkostoille festareilla kohtaamistaan uusista huu-

mausaineista 
 » Tavoite: Ilmoitamme kaikista festareilla kohdatuista uusista huumausaineista.

30202 Esimerkkitapaus tiedotuksesta
 » Tavoite: Tiedote festarikesästä laitetaan ennen festarikesää. Festareiden jälkeen laitetaan 
koontitiedote. Lisäksi mahdollinen esimerkkikuvaus festaritiedotteen käytöstä

400 Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
401 YAD tekee yhteistyötä muiden kentän toimijoiden kanssa
40101 Kontaktit SPR:n ensiaputiimiin festareilla

 » Vapaaehtoisia kannustetaan käymään ainakin tervehtimässä SPR:n tiimiä mikäli olemme 
samoilla festareilla, mikäli kontakteja ei toiminnan kautta muuten kohdalle tule.

40102 Esimerkkitapaus yhteistyöstä
 » Esimerkkikuvaus

402 YAD tekee yhteistyötä festarijärjestäjien kanssa
40201 Esimerkkitapaus yhteistyöstä

 » Esimerkkikuvaus
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Festaritoiminta YAD:ssa
Festari- ja infopistetyö ovat yhdistyksen alkuperäisiä ja omimpia toimintamuotoja. Info-
pistetyössä toteutuu YAD:lle tärkeä ehkäisevän huumetyön perusajatus: vuorovaikutus 
ja nuorten kohtaaminen heidän vapaa-ajallaan. Infopistetyössä mennään sinne, missä 
nuoretkin ovat. YAD:n vapaaehtoiset näyttävät mallia siitä, miten festareilla ja bileissä 
voi olla ihan selvin päin.

YAD osallistuu vuosittain kymmeniin tapahtumiin infopisteitä pitäen. Infopisteillä tarjo-
taan tietoa yhdistyksen luonteelle ominaisella tavalla; ei tyrkyttämällä, vaan olemalla 
esillä ja keskustelemalla aiheesta eri näkökulmista. Keskustelujen käynnistäjänä käyte-
tään huumetestejä, joilla kartoitetaan vastaajan näkemyksiä ja tietoa päihde- ja huume-
asioista.

Festarityötä tehdään perinteisten rock-festareiden lisäksi kesän konemusiikkitapahtu-
missa. Infopisteitä pidetään myös ympäri vuoden discoissa, konserteissa, messuilla ja 
muissa nuorten tapahtumissa. Nuorten yleiseen mielipiteeseen vaikuttamisen mahdolli-
suudet paranevat, kun nuoret kohtaavat toisia nuoria ja vaihtavat ajatuksia YAD-infoilla. 
Olennaisessa roolissa ovat myös nuorille suunnatut huumetieto- ja asennemateriaalit, 
sekä aktiviteetit kuten jonglöörausmahdollisuudet ja älypelit, joita pisteillä voi kokeilla.

YAD:n festaritoiminta toteutetaan lähes kokonaisuudessaan vapaaehtoisvoimin. Festari- 
ja infopistetyötä tekevät vapaaehtoiset koulutetaan ja vastuuta festarityöstä annetaan 
vapaaehtoisille festarivastaaville. Koulutuksessa käsitellään päihdekysymyksiä monesta 
näkökulmasta ja tarjotaan välineitä keskustelujen käymiseen infopisteillä. Infopistetoi-
mintaan voivat osallistua yli 13-vuotiaat ja festarityöhön yli 16-vuotiaat. Infopistekoulu-
tus on VIP-passi kesän festareille. Joka festareilla on yksi hieman kokeneempi, vähintään 
18-vuotias infopistevastaava, joka on käynyt infopistekoulutusta täydentävän vastaava-
koulutuksen. 

Infopistetyössä panostetaan kohderyhmätietoisuuteen.  YAD:ssa nähdään, että eri koh-
deryhmät tarvitsevat hyvin erilaisia lähestymistapoja ja informaatiota aina päihteisiin 
liittyvästä yleiskeskustelusta haittoja vähentävään tietoon ja neuvontaan tai päihde-en-
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siapuun. YAD toteuttaa päihteisiin ja festareihin liittyvää tiedon keruuta Huumeet festa-
reilla -internetkyselyllä sekä keräämällä tietoa festari-infoilla käydyistä keskusteluista. 
Lisäksi YAD:n festarivapaaehtoisilta kerätään myös aktiivisesti palautetta kesän festa-
reilta: jokainen vapaaehtoinen täyttää palautelomakkeen jokaiselta festarilta missä on 
ollut YAD:n mukana. Palautelomakkeiden perusteella festarityöstä saadaan kokemuk-
sia, palautetta ja kehitysehdotuksia suoraan niiltä henkilöiltä, jotka festarityötä kentäl-
lä tekevät. YAD:n festarivapaaehtoisilta odotetaan ennen kaikkea uskallusta heittäytyä 
vuorovaikutustilanteisiin festarikansan kanssa, positiivista asennetta ja huumoria unoh-
tamatta. YAD:n infopiste on palvelua festarikävijöille sekä hyvien juttutuokioiden ja koh-
taamisten tyyssija. 

YAD:n vapaaehtoiset kiertävät kesäisin noin 15 eri festareilla. Festareilla on YAD:n in-
fopisteteltta, jossa tarjolla YAD:n materiaalia ja tietoa huumausaineista. Infopisteillä 
käydään mitä mielenkiintoisimpia keskusteluja huumeista ja niihin liittyvistä erilaisista 
teemoista. Infoilla voi myös kokeilla jonglöörausvälineitä tai pelata vaikkapa Twisteriä. 
Lisäksi kesällä 2014 infopisteillä kävijät saivat osallistua Faces Against Drugs -valoku-
vatempaukseen, kirjoittaa unelmiaan Post Our Dreams -korteille, kokeilla Narkomaani-
leimaa, ottaa vesitatuointeja tai kerätä itselleen infomateriaalia päihteistä. YAD:n festa-
rivapaaehtoiset ovat luonnollisesti selvin päin koko festarien ajan. Festarityöstä ei koidu 
vapaaehtoisille kuluja ja festareilla vapaaehtoisilla on myös aikaa käydä katsomassa 
bändejä ja nauttia festaritunnelmasta.

Festarikesän päätteeksi festareilla toimineille vapaaehtoisille järjestetään purkuviikon-
loppu. Viikonlopun aikana vapaaehtoiset pääsevät tapaamaan muita festareilla toimi-
neita vapaaehtoisia, sekä osallistumaan toiminnan kehittämiseen. Viikonlopun ajalle 
vapaaehtoisille on järjestetty virkistystoimintaa kiitokseksi kesän vapaaehtoisurakasta.  
Lisäksi käydään läpi kesän parhaat hetket, kinkkisimmät sattumukset, tilastoja ja koon-
teja, sekä äänestetään kesän festarijyrä. Festarijyrä on vapaaehtoisten valitsema festa-
reilla kyseisenä kesänä ansioitunut vapaaehtoinen. Purkuviikonloppu toimii palkintona 
festareilla tehdystä infopistetyöstä ja päättää festarikauden.

YAD:n infopiste on palvelua festari-
kävijöille sekä hyvien juttutuokioiden 

ja kohtaamisten tyyssija.
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SYYSKUU

 » Festareiden purkuviikonloppu kesän 
aikana festarityöhön osallistuneille

 » Kesän aikana kerättyjen tietojen 
koostamista

 » Palautteet festarijärjestäjille ja 
yhteistyökumppaneille

KESÄ-, HEINÄ- JA ELOKUU

 » FESTARIT! Festariblogin kirjoittamista, 
käytännön järjestelyjä, yhteistyötä 
muiden toimijoiden kanssa, Huumeita 
festareilla? -kyselyn markkinointia

LOKA-, MARRAS-  
JA JOULUKUU

 » Toimintakertomus menneestä 
festarikesästä

 » Rahoitushaut

MAALISKUU

 » Festarilistan kokoaminen

 » Festariautojen varaaminen

 » Koulutusmainokset

 » Yhteistyökumppaneiden 
kontaktointi

HELMIKUU

 » Materiaalien päivitykset

 » Tiedonkeruun ja raportoinnin 
lomakkeiden tarkistaminen ja 
päivittäminen

TAMMIKUU

 » Koulutuskalenterin rakentaminen

 » Budjetin tarkistaminen

HUHTIKUU

 » Paikkavaraukset festareille

 » Yhteydenotot majoituksiin

 » Materiaalien tilaaminen

TOUKOKUU

 » Huumeita festareilla? -kyselyn päivittäminen ja julkaisu

 » Infopistekoulutus

 » Festarivastaavien koulutus

 » Vapaaehtoisten jakaminen kesän festareille

Kuva 2: Festarityön vuosikello



13

Infopistekoulutus
Infopistekoulutus järjestetään kerran keväällä ja tarvittaessa kerran syksyn/talven aika-
na. Koulutus järjestetään pääsääntöisesti Jyväskylässä. Lisäksi on mahdollista tarvittaes-
sa järjestää lisäkoulutuksia esim. paikkakuntakohtaisesti. Kevään infopistekoulutus jär-
jestetään Jyväskylässä samana viikonloppuna kun Yläkaupungin Yö -tapahtuma, jolloin 
koulutettavat pääsevät käytännön harjoituksiin koulutuksen aikana. Lisäksi infopistetii-
miläisillä on mahdollisuus osallistua muihin yhdistyksen koulutuksiin tai vaihtoehtoi-
sesti muiden tahojen järjestämiin koulutuksiin osaamisensa päivittämiseksi ja lisäämi-
seksi. Usein jo aiemmin infopistekoulutuksen käyneet tulevat kertaamaan tietojaan ja 
tutustumaan uusiin tiimiläisiin kevään koulutukseen. 

Viikonlopun kestävässä infopistekoulutuksessa opiskellaan perustietoja huumausai-
neista, tärkeimpiä asioita liittyen yhdistyksen arvoihin ja toimintaperiaatteisiin sekä 
opetellaan infopistetoiminnan käytäntöjä aina festariteltan kasaamisesta argumentoin-
titaitoihin.

Koulutus toimii myös ryhmäyttämisen ja hiljaisen tiedon siirtymisen välineenä, sillä siel-
lä kohtaavat tulevat ja kokeneemmat festarivapaaehtoiset, ja viikonlopun aikana vapaa-
ehtoisilla on koulutuksen lomassa aikaa tutustua toisiinsa muutenkin.

Kevään infopistekoulutuksen osallistujien tavoitemäärä on 15 henkilöä. Toukokuun 
2014 infopistekoulutuksessa oli 9 osallistujaa. Lisäksi yksi henkilö kävi paikalla osan 
aikaa päivittämässä ja kertaamassa tietojaan. Tavoiteosallistujamäärää ei keväältä 2014 
saavutettu. Toimenpiteenä tulevien koulutusten suhteen huomiota kiinnitetään markki-
nointiin ja kohderyhmien parempaan tavoittamiseen.

Koulutuksen käytyään vapaaehtoinen:

 » tuntee YAD:n järjestönä

 » tiedostaa omat syyt järjestöön kuulumiseen ja huumeettomuuteensa

 » osaa kohdata infopisteelle tulijoita tasavertaisesti sekä keskustella päihdeaiheista
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Infopistevastaavakoulutus
Joka infopisteellä on mukana yksi YAD:n infopistevastaavakoulutuksen käynyt vastuu-
vapaaehtoinen. Vastaava toimii yhdyslinkkinä työntekijän ja festarivapaaehtoisten vä-
lissä, ja vastaa festarireissun käytännön sujuvuudesta, kuten työnjaosta, ruokahuollosta, 
yhteydenpidosta tapahtumanjärjestäjän kanssa ja siitä, että tarvittavat raportoinnit ja 
seurannat tulevat asianmukaisesti hoidetuksi. Ennen festarivastaavaksi ryhtymistä pitää 
olla takana vähintään yksi kesä YAD:n festarivapaaehtoisena. Lisäksi festarivastaavilta 
edellytetään täysi-ikäisyyttä. 

Festarivastaavien koulutukseen sisältyy festarivastaavan vastuualueiden ja raportoin-
tiasioiden läpikäymistä, kesän festaritarvikkeisiin ja mahdollisiin erityisteemoihin pe-
rehtymistä, ryhmädynamiikkaan, ryhmänohjaukseen sekä ongelmanratkaisuun liittyviä 
teemoja ja harjoituksia.

Vastaavakoulutuksen osallistujien tavoitemäärä on 8 henkilöä. Toukokuun 2014 vastaa-
vakoulutuksessa oli 3 osallistujaa. Tavoiteosallistujamäärää ei keväältä 2014 saavutettu. 
Toimenpiteenä tulevien koulutusten suhteen koulutusta tullaan tiivistämään ja päivittä-
mään paremmin vastaavien koulutustarpeita vastaavaksi kokonaisuudeksi.

Festariblogi
YAD:n festarivapaaehtoiset kirjoittavat festarikokemuksista avointa blogia. Tarkoituk-
sena on jakaa toiminnasta kiinnostuneille niitä fiiliksiä, kokemuksia ja ajatuksia, joita 
festarityö vapaaehtoisille tarjoaa. Blogiin tulee yksi uusi kirjoitus joka festarien jälkeen. 
Vapaaehtoiset sopivat blogin kirjoittamisesta keskenään, useimmiten yhtä kirjoitusta 
kirjoittaa 1-2 vapaaehtoista. 

Blogi löytyy osoitteesta: www.yadinfopisteilla.wordpress.com

Tilastoja vuoden 2014 bloggauksista:
 » Blogikirjoituksia yhteensä 18 kpl (toukokuu-lokakuu)

 » Sivunäyttöjä yhteensä 1940 kpl (tammikuu-joulukuu)

 » Kävijöitä yhteensä 1094 kpl (tammikuu-joulukuu)
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 Festarikesä 2014
Yadin festarikesä mallia 2014 on festaroitu loppuun. Loistavat festarimeiningit 
alkoivat jo kesäkuussa ja päättyivät syyskuun alussa vietettyyn purkuviikonlop-
puun rauhallisissa mökkimaisemissa. Näiden lämpimien kuukausien ja vähemmän 
lämpöisen kesäkuun väliin on mahtunut vaikka minkälaista tapahtumaa.

Tänä kesänä YADin infopisteeseen pystyi törmäämään yhteensä 14 festarilla ympäri suo-
mea. Kesä aloitettiin mukavasti festaroimalla Kivenlahti Rockissa Espoossa ja South Parkissa 
Tampereella. Näitä ennen oli kuitenkin festarikesää keretty lämmittelemään Jyväskylän omil-
la festareilla, Yläkaupungin yössä ja Makkara Rockissa. Festarikesä päätettiin taas mukavasti 
Lutakon omiin festareihin, Lutakon Liekkeihin.

Mukana tänä kesänä oli vanhojen YADilaisten lisäksi suuri määrä uusia ja innokkaita YADi-
laisia. Tänäkin kesänä oli erittäin mukavaa tutustua uusiin vapaaehtoisiin!

Vaikka kesä sujui pääpiirteittäin erittäin hyvin, ei ongelmilta vältytty. Suurimpia murheita 
tänä kesänä aiheutti Kuopio Rockiin majoituksen saaminen. Jo hyvissä ajoissa alkukesäs-
tä saimme varattua Kuopio Rockin porukalle suloisen mökin majoitukseksi, mutta muuta-
mia päiviä ennen festareille lähtöä selvisi, että mökki sijaitseekin saaressa ja sinne olisi 
pitänyt soutaa keskellä yötä kaiken maailman kuutioiden kanssa. Se siitä mökistä sitten. 
Onneksi fiksuna festarityönharjoittelijana keksin, että tuttuni oli juuri tuona kyseisenä festa-
riviikonloppuna muuttamassa pois Kuopiosta. Kysäisinkin sitten hänen kämppäänsä lainaan 
yadilaisille viikonlopuksi. Onnea oli selkeästi matkassa ja saatiin nukkua festariporukan kans-
sa täysin tyhjässäja pimeässä muuton keskellä olevassa kämpässä! Onneksi tämän viikon-
lopun festariporukalla oli sen verran huumorintajua mukana, että majoitus kelpasi kaikille. 
Mielenkiintoisimman majoituksen titteli menee selkeästi tänä vuonna siis Kuopio Rockiin!

Mukava festarikesä päätettiin Toivakassa leirikalliolla pidettyyn purkuviikonloppuun, jossa 
rentouduttiin kesällä festareilla olleiden vapareiden kanssa luonnon keskellä päijänteen ran-
nalla. Viikonloppuna käytiin läpi kesän festareita, kerättiin palautetta ja kehittämisideoita 
festarityöhön. Viikonloppuna myös valittiin tämän kesän festarijyrä.

Purkuviikonloppuna oli joustava aikataulu, joka mahdollisti bangin ja Yatzin pelaamisen 
pitkälle yöhön, saunomisen ja kaikenmaailman kuorintavoiteiden testaamisen, grillailun ja 
rentoutumisen. Viikonloppua varten olimme myös Tanelin kanssa keksineet jokaiselle paikalla 
olevalle oman salatehtävänsä. Jonkun piti hokea sanaa kurpitsa mahdollisimman paljon ja 
toisen piti innostua ja tuulettaa kuullessaan kyseisen sanan. Erään vapaaehtoisen tehtävä oli 
laittaa kiviä toisten kenkiin ja joku otti lähikuvia ihmisten korvista.

Festarikesä oli kaikin puolin erittäin onnistunut. Niin kuin edellisinäkin kesinä, vaparit tekivät 
tästä kesästä loistavan! Kiitos teille! :)

Eedit, YAD:n festarityön harjoittelija

”
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Festarityön henkilöresurssit
Festarityö toteutetaan pääasiassa koulutettujen vapaaeh-
toisten nuorten voimin. YAD:n työntekijä on mukana toi-
minnan mahdollistamisessa, taustatyössä, vapaaehtoisten 
kouluttamisessa ja ohjaamassa vapaaehtoistoimintaa, mutta 
varsinaisen festarityön toteuttavat yhdistyksen vapaaehtoi-
set. Festarityön vapaaehtoiset kootaan YAD:n infopistekou-
lutuksen käyneistä festari- ja infopistetiimiläisistä. Yhden 
kesän aikana festareilla kiertää yleensä noin 30–50 eri va-
paaehtoista nuorta ja nuorta aikuista.

Festarityön budjetti
Festaritoiminnan suurimmat kuluerät koostuvat vapaaehtoisten matka- ja ruokakuluista 
sekä autovuokrista. Vapaaehtoisten majoitus on yleensä pyritty järjestämään ilmaiseksi 
yhteistyössä jonkun paikallisen toimijan, kuten esimerkiksi kunnan nuorisotoimen, seu-
rakunnan tai tapahtumajärjestäjän kanssa. Käytännössä nämä ilmaismajoitukset ovat 
pääsääntöisesti patjamajoituksia esimerkiksi nuorisotalon lattialla. 

Muita kuluja ovat joidenkin tapahtumien perimät paikkamaksut tai sisäänpääsymaksut, 
festaritarvikkeiden ja jaettavien materiaalien päivitys- ja hankintakulut, toimistokulut 
sekä Huumeet festareilla -kyselyyn liittyvät kustannukset. Myös vapaaehtoisten virkis-
tystoimintaan purkuviikonloppuna pyritään budjetoimaan rahaa virkistys- ja palkitse-
mistoiminnan järjestämiseksi vapaaehtoisille.

YAD on saanut useina vuosina Opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustuksen festariku-
lujen kattamiseksi. Ajoittain festarityölle voi tulla myös muita avustuksia. Avustusten 
ulkopuoliset kulut hoidetaan yhdistyksen omarahoituksena.  Vuoden 2014 festarityön 
budjetti oli seuraavanlainen:

Festarikesä 2014

 » 34 vapaaehtoista

 » 14 festaria

 » 1950 kohtaamista
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Festarityön toiminnan budjetti 2014

Menot
Matkakulut ...................................................................................................7 900€
Materiaali- ja tarvikekulut ..........................................................................6 000€
Sisäänpääsymaksut .....................................................................................1 500€
Vapaaehtoisten virkistys ja palkitseminen ...............................................1 000€
Tiedotuskulut .................................................................................................500€
Webropol -ohjelman käyttömaksut ..............................................................500€
Koulutuskulut .................................................................................................600€
Yhteensä: .................................................................................................. 18 000€ 

Tulot
OKM -avustus ............................................................................................ 15 000€
YAD ry:n oma rahoitus ................................................................................3 000€
Yhteensä: .................................................................................................. 18 000€

Kokonaisbudjetti pitää sisällään YAD:n perusfestarityön ja jalkautuvan tiimin toimin-
nan. Budjetissa neljännes on jalkautuvan tiimin kuluja ja loput perusfestarityön. Vuonna 
2014 budjetissa pysyttiin, mutta jatkossa entistä tarkemmin mietittävä, että mille festi-
vaaleille on järkevää osallistua. 
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100 Kohtaaminen festarityössä
Festarityön ytimessä on ihmisten kohtaaminen, ajatusten vaihto ja tiedon jakaminen. 
Samalla vapaaehtoiset näyttävät omalla esimerkillään mallia siitä, miten hauskaa voi 
pitää myös ilman päihteitä. Festarikohtaamisissa käytetään erilaisia keskustelun apu-
välineitä, kuten keskustellen toteutettavia huumetestejä, infokortteja ja provosoivin 
sloganein varustettuja tarroja, joiden äärelle kiireiset festarikävijät saadaan hetkeksi 
seisahtumaan. Toiminnan ytimessä ovat kuitenkin keskustelu ja vertaisvaikuttaminen. 
Myös monet yhdistyksen vapaaehtoiset nostavat festareilla käydyt juttutuokiot yhdeksi 
koko toiminnan pääkohdista. 

101 Tapahtuman osallistujat pysähtyivät 
päihdeasioiden äärelle
YAD:n infopistetoiminnan ydin on saada nuoret pohtimaan omia päihdeasenteitaan 
vapaa-ajan ympäristössä, tässä tapauksessa festareilla. Konkreettista pysähtyneiden 
määrää mittaa infopisteellä käyneiden nuorten määrä. Pidemmistä keskusteluista ja 
ajatusten vaihdoista kertovat esimerkiksi eri aihepiireistä käytyjen keskustelujen määrä 
ja tehtyjen huumetestien määrä, josta lisää kohdassa 102. 

Infopisteellä työskentelevät vapaaehtoiset arvioivat myös kohtaamisten laatua ja tun-
nelmaa. Kesän 2014 infopisteillä käydyistä keskusteluista 628 kappaleesta arvioitiin, 
herättikö keskustelu infopisteen kävijässä uusia ajatuksia tai näkökulmia. Vastaukset 
jakautuivat seuraavasti:

Herättikö keskustelu kävijässä uusia ajatuksia/mielipiteitä? 
Kävijät

Paljon ................................................................................................................. 38
Melko paljon ...................................................................................................136
Jonkin verran ..................................................................................................243
Vähän ...............................................................................................................141
Ei ollenkaan ...................................................................................................... 70
Yhteensä .........................................................................................................628
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Keskusteluja, joissa keskustelun arvioitiin herättäneen uusia ajatuksia tai mielipiteitä 
paljon, melko paljon tai jonkin verran, oli yhteensä 417 kpl eli 66% niistä kävijöistä, 
joiden keskusteluja oli arvioitu. Voidaan siis ajatella, että merkittävä osa infokävijöistä 
sai YAD:n infopisteeltä uusia ajatuksia. 

Myös infopisteellä käytyjen keskustelujen tunnelma arvioitiin pääsääntöisesti hyväksi 
tai melko hyväksi: 541 vastausta eli 82,10%. Melko huonoksi tai huonoksi keskustelu-
tunnelmaa arvioitiin vain pienessä määrässä keskusteluja: 27 vastausta eli  4,10% kai-
kista. Yhteensä 659 arvioidusta keskustelusta jakautui tunnelman arviointi seuraavasti:

Keskustelujen fiilis oli 
Kävijät

Hyvä ................................................................................................................. 367
Melko hyvä ......................................................................................................174
Neutraali ........................................................................................................... 91
Melko huono ..................................................................................................... 18
Huono ...................................................................................................................9
Yhteensä .........................................................................................................659

10101 Infopisteellä käyneiden määrä
Kesällä 2014 YAD:n infopiste löytyi yhteensä 14 eri festivaaleilta ympäri Suomen, ja 
festarivuorokausia kertyi yhteensä 27. Infopisteillä kohdattiin kesän aikana yhteensä 
1950 henkilöä eli keskimäärin 140 kävijää per festari. 

Kesän 2014 tavoitteena oli tavoittaa infopisteillä 2000 henkilöä. Tämä tavoite lähes 
saavutettiin, jääden siitä vain 50 henkilön verran. Toimenpiteenä kesän 2015 suhteen 
panostamme vielä festari-infopisteen näkyvyyteen ja festarikävijöiden kohtaamiseen ja 
festari-intopisteen houkuttavuuteen. Infopisteen näkyvyyteen pyrimme vaikuttamaan 
esittämällä toiveita pisteen mahdollisimman suotuisasta sijainnista ja kiinnittämällä ke-
hitettäviin aihealueisiin huomiota vapaaehtoisten festarityön koulutuksissa sekä kesän 
2015 festarityön kokonaisuudessa.
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Infopisteillä kohdattujen henkilömäärä on osin verrannollinen myös festareiden, festa-
reilla vietettyjen päivien ja festari-infopisteiden määrään. Tavoitteena YAD:lla on olla 
vuosittain 15 festarilla, ja tänä kesänä festaritavoitteesta jäätiin lopulta yhden festarin 
verran. Alunperin kesän 2014 YAD:n festarilistalla oli mukana 17 festaria. Kaksi näistä 
jäi toteutumatta järjestäjistä johtuvista syistä, ja yksi jouduttiin perumaan YAD:n taholta. 
Festareiden määrällisessä tavoitteessa pysyttiin vuonna 2014 hyvin. 

10102 Kuvaus infopistekohtaamisesta
 
 Infopisteellä Qstockissa

Itselläni jää yleensä joka festarilta pari keskustelua enemmän mieleen, koska 
niissä on huomannut onnistuneensa herättämään asiakkaassa uusia ajatuksia 
sekä auttanut häntä ajattelemaan asioita muistakin näkökulmista. Mehän emme 
ole festareilla osoittelemassa ketään sormella ja pakottamassa muuttumaan tai 
muuttamaan päihteidenkäyttötapojaan, vaan juurikin auttamassa ihmisiä ajatte-
lemaan asioita monelta eri kannalta. Itse pyrin juuri siihen tuomalla keskusteluun 
erilaisia faktoja sekä yrittämällä kysyä oikeanlaisia kysymyksiä, jotka herättävät 
ihmisessä omia ajatuksia. Varmasti moni keskustelu jää aika pinnalliseksi ja 
turhaksikin, mutta on se vaan mahtavaa, kun huomaa oikeasti avanneensa toisen 
silmiä näkemään asioita laajemmin ja eripuolilta! Lisäksi ajattelen, ettei yksikään 
keskustelu ole turha, vaan aina voi oppia jotain; toisen ihmisen ajattelutavoista, 
omasta itsestään tai vaikkapa edes hieman paremmaksi kommunikoijaksi. Sillä 
tiedättehän, harjoitus tekee mestarin :) 

Riikka, YAD:n vapaaehtoinen

 Infopisteellä Nummirockissa

Viikonlopulta varmaan mieleenpainuvin kohtaaminen oli, kun kaksi tyyppiä 
iskeytyi pisteelle kovin vihaisella asenteella kärkkyen ”Miks te vihaatte huumei-
den käyttäjiä?” Muutaman minuutin juttelun jälkeen samat kaksi tyyppiä lähtivät 
pisteeltä kiitellen monta kertaa, kuinka hyvää työtä teemme. Nämä tilanteet ovat 
aina mukavia, kun saa selventää ihmisille YAD:n kantoja ja hälventää ennakko-
luuloja.

Olli, YAD:n vapaaehtoinen

10103 Kuvia infopisteeltä

”

”
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102 Tapahtuman osallistujat pohtivat  
huumeisiin liittyviä mielipiteitään
YAD ei tarjoa nuorille valmiiksi pureskeltuja vastauksia, vaan pyrkii innostamaan nuoria 
omaan ajatteluun sekä omien ennakkokäsitysten, uskomusten ja ajattelumallien tuulet-
tamiseen. Yksi keino tähän ovat festareilla tehtävät huumetestit. Yhteensä kesän 2014 
festareilla käytiin huumetestikeskusteluja 779 henkilön kanssa. Osassa keskusteluja 
aiheita on ollut enemmän kuin yksi, ja käytyjä keskusteluja eri aiheista on kirjattu 782 
kappaletta. Huumetestien lisäksi festareiden infopisteillä on ollut mahdollisuus vapaa-
muotoiseen keskusteluun päihdeaiheista.

10201 Esimerkki huumetestistä

Huumetestissä valitaan aihealue, josta ha-
luaa keskustella. Vaihtoehdot ovat seuraavat:

Ehkäisevä päihdetyö

Riippuvuus ja hoito

Huumeet ja rikollisuus

Kohtuukäyttö

Päihteiden käyttö

Kaverin/sukulaisen 
päihteiden käyttö

Huumeet ja maailmankauppa

Huumeet ja terveys

Oma päihteiden käyttö

Päihteettömyys

(Nuoret/alakouluikäiset)
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Huumetestin aihealueita käytiin läpi YAD:n vapaaehtoisten, työntekijöi-
den ja hallituksen kanssa keväällä 2014,  ja huumetestin aihevalikkoa sekä si-
sältöjä muokattiin näiden kehittelyjen pohjalta. Vaihtoehdoista nuoret/
alakouluikäiset -kohta ei ole testin etusivulla nähtävillä/valittavissa muiden ai-
heiden tapaan, vaan se on suunniteltu vapaaehtoisten käyttöön niihin tilantei-
siin, kun infopisteelle tulija on YAD:n kohderyhmää nuorempi eli alakouluikäinen.  
Kesällä 2014 useimmin huumetestin aihealueista valittiin vastattavaksi oma päihteiden 
käyttö. Runsaasti keskusteluja herättivät myös kohtuukäyttö sekä päihteiden käyttö. Vä-
hiten kiinnostusta herättäneet aihealueet olivat riippuvuus ja hoito, huumeet ja maail-
mankauppa sekä päihteettömyys.

Kuvaus huumetestistä
Huumetestejä tuli tehtyä varsinkin ensimmäisenä päivänä hyvin paljon ja yleen-
säkin nautin niiden tekemisestä, sillä nautin uusien ihmisten seurasta ja testin 
luomasta keskustelusta. Erityisesti mieleen jäi yleensä päihteettömyyteen liittyvät 
keskustelut, varsinkin erään vanhemman Herran raitistumiskokemus ja se, että 
punk-asenteesta ei tarvitse luopua, vaikka ikää tulisi ja meno hilliintyisi. Jotkut 
tykkäsivät huumetesteistä niin paljon, että halusivat plärätä jokaisen aiheen läpi 
ja keskustella omia näkemyksiään.

Tomi, YAD:n vapaaehtoinen

Parhaiten mieleeni jäi huumetesti, jonka tein kolmelle ikäiselleni nuorelle. He oli-
vat selvästi miettineet paljon huumeisiin liittyviä asioita, erityisesti yhteiskunnan 
suhtautumista huumeiden käyttäjiin, ja minäkin sain keskustelusta paljon uutta 
ajateltavaa. Minusta oli todella mielenkiintoista päästä juttelemaan avoimesti 
päihteistä, ja niiden käytöstä, monesta eri näkökulmasta viikonlopun aikana!

Saara, YAD:n vapaaehtoinen

10202 Huumetestin tehneiden määrä
Kesällä 2014 YAD:n huumetestin teki yhteensä 779 henkilöä. 

Kesän 2014 tavoitteena oli 1000 henkilöä, ja tästä tavoitteesta jäätiin 221 henkilöä. 
Toimenpiteenä kesän 2015 suhteen panostamme huumetestien markkinointiin festa-
ri-infopisteillä ja kiinnittämällä aihealueeseen huomiota vapaaehtoisten festarityön 
koulutuksissa ja ideoimalla asiaa vapaaehtoisten kanssa.

”
”
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10203 Omaa tai läheisen päihteiden käyttöä pohtineiden määrä
Oma päihteiden käyttö oli yleisin keskustelun aihe. Tätä aihetta pohti huumetestissä 
162 infopistekävijää. Kaverin/sukulaisen päihteiden käyttöä pohti hieman alle 10 pro-
senttia huumetestin tehneistä, eli 76 kävijää.

Festariraportoinnin rakenteen kautta on mahdollista tarkastella eri aihealueita pohti-
neiden määriä, mutta tavoitemääriä YAD:lla ei aihealueiden suhteen ole. Infopisteiden 
tavoitteena voidaan yleisesti ottaen sanoa olevan sen, että ihmiset pysähtyvät pohti-
maan omaa tai lähipiirin päihteiden käyttöä, ja kenties saavat uusia näkökulmia, oival-
luksia tai esimerkiksi keskustelun aiheita jatkopohdittavaksi oman lähipiirin kanssa.

10204 Päihteisiin liittyvien keskustelujen määrä
Infopisteellä käytiin omaan tai kaverin/sukulaisen päihteidenkäyttöön liittyvien keskus-
telujen lisäksi 106 keskustelua kohtuukäytöstä, 96 keskustelua päihteidenkäytöstä, 83 
keskustelua huumeista ja terveydestä, 67 keskustelua huumeista ja rikollisuudesta, 50 
keskustelua ehkäisevästä päihdetyöstä, 48 keskustelua huumeista ja maailmankaupas-
ta, 48 keskustelua päihteettömyydestä, 31 keskustelua riippuvuudesta ja hoidosta ja 15 
keskustelua nuorten/alakouluikäisten kanssa.

Samoin kuin edellisessä kohdassa 10203, festariraportoinnin rakenteen kautta on mah-
dollista tarkastella eri aihealueita pohtineiden määriä, mutta tavoitemääriä ei ole. Info-
pisteiden tavoitteena voidaan yleisesti ottaen sanoa olevan sen, että ihmiset pysähtyvät 
pohtimaan päihdeaiheita, ja kenties saavat uusia näkökulmia, oivalluksia tai esimerkiksi 
keskustelun aiheita jatkopohdittavaksi.

10205 Kuvaus infopisteellä käydystä keskustelusta
Mukaviakin keskusteluja riitti paljon ja niistä mieleenpainuvin oli nuoren naisen 
kanssa, joka huumetestin tehtyään halusi tietää enemmän YADista ja oli erittäin 
kiinnostunut kuulemaan, kuinka itse suhtaudun päihteisiin ja mitä kautta lähdin 
mukaan. Juttelimme pitkään ja hän kehui meitä kovasti ja kertoi ensimmäisen 
kerran törmäävänsä hyvään päihdekeskusteluun. Hänen näkemyksensä mukaan 
suomalainen päihdekasvatus ja tapa jolla siitä kerrotaan on yleisesti ottaen väärä, 
kun ”joku vanha tantta iskee kansion pöytään ja sanoo, että lukekaapas siitä. Ketä 
sellanen kiinnostaa ja kenelle se jää mieleen, kun kerrotaan vaan pelkkiä haittoja 
ja pelotellaan!!”. Kerroin tykkääväni YADin toiminnasta itse juuri samasta syystä.

Matti, YAD:n vapaaehtoinen

”
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103 Nuoret saavat vastapainoa festareiden 
päihdekeskeiselle kulttuurille
Seuraavaan kiinnostavaan bändiin on vielä puolitoista tuntia aikaa. Kutsuuko kaljateltta, 
vai voiko festareilla tehdä jotain muutakin? YAD on pyrkinyt tarjoamaan vaihtoehtoista, 
päihteetöntä toimintaa festarialueella infopisteen ohella ainakin muutamassa tapahtu-
massa vuosittain. Toiminta voi olla esimerkiksi jonglöörausvälineiden kokeilua, pelejä ja 
leikkejä tai kädentaitojen harjoittamista. Kesällä 2014 joillakin festareilla toteutettiin 
Faces against drugs -valokuvaustempaus. Tempauksen kautta festarikävijällä oli mah-
dollisuus ottaa kantaa huumeettoman elämän puolesta kuvauttamalla itsensä huumei-
den vastaisen iskulauseen kanssa.

10301 Vaihtoehtoista toimintaa tarjottiin tapahtumissa
Kaikilla kesän festareilla oli mahdollista YAD:n infopisteellä osallistua vaihtoehtoiseen 
toimintaan esimerkiksi jonglöörausvälineiden kokeilun, Twisterin pelailun, valokuvaus-
tempauksen tai unelmien pohtimisen kautta.

10302 Vaihtoehtoiseen toimintaan osallistuneiden määrä
Yhteensä vaihtoehtoiseen toimintaan infopisteellä osallistui 29 festarikävijää. Kesän 
2014 tavoitteena oli 100 vaihtoehtoiseen toimintaan osallistujaa. Toimenpiteenä tu-
levan kesän suhteen panostamme vaihtoehtoisen toiminnan kehittelyyn ja ideointiin 
vapaaehtoisten koulutuksissa, sekä katsomme tulevana kesänä aina festareille lähtevän 
kokoonpanon kanssa, millaista vaihtoehtoista toimintaa juuri heidän festarikokoonpa-
nonsa haluaa ottaa mukaan. Panostamalla entistä vapaaehtoisten omaan osallisuuteen 
ja vaikuttamiseen, toiminta todennäköisesti innostaa enemmän sekä festarivapaaeh-
toisia toteuttamaan sitä, että sitä kautta luontevasti edelleen festarikävijöitä tulemaan 
mukaan.

10303 Vaihtoehtoiseen toimintaan osallistuneen kokemus
Kesältä 2014 ei kerätty yhtään vaihtoehtoiseen toimintaan osallistuneen festarikävi-
jän kokemusta. Tavoitteena on kesältä 2015 saada kerättyä kokemuksia. Tavoitteeseen 
pääsemisen saavuttamiseksi sosiaalista tilinpitoa yleisesti tullaan käymään läpi vapaa-
ehtoisten koulutuksissa. Näin tuodaan entistä paremmin näkyväksi sosiaalisen tilinpi-
don ja tiedon keräämisen merkitystä, ja osallistetaan vapaaehtoisia enemmän mukaan 
tiedonkeruuseen.
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200 Toiminta on nuoria va-
paaehtoisia voimaannuttavaa
Usein vapaaehtoinen kansalaistoiminta mielletään pyyteettömäksi antamiseksi. Par-
haimmillaan kansalaistoiminnan edut välittyvät molemmille puolille. Antavana osa-
puolena toimiva vapaaehtoisnuori tarjoaa festarikävijöiden käyttöön tietotaitonsa, 
vapaa-aikansa ja halun tarjota kohdatuksi tulemisen kokemuksia. Vastavuoroisesti va-
paaehtoisnuori saa uusia kokemuksia, oppimisen ja onnistumisen elämyksiä, uusia kave-
reita ja tuttavuuksia ja mielekkään tavan viettää vapaa-aikaansa. 

YAD yhdistyksenä pyrkii huomioimaan vapaaehtoistoimijoidensa toiveet ja tarpeet. 
Yhdistys varmistaa, että kaikilla toimijoilla on riittävät pohjatiedot laadukkaan vapaa-
ehtoistyön toteuttamista varten ja käytettävissä riittävät välineet ja materiaalit työn 
mahdollistamiseksi. Minimivaatimus festareille on infopistekoulutus. Lisäksi osalla fes-
tarivapaaehtoisista on omaa käyttökokemusta, joita voi halutessaan hyödyntää päih-
deaiheisia keskusteluja käydessään.  Festarireissujen käytännön järjestelyt, kuten mat-
kat, majoitukset, ruokarahat ja etukäteisyhteistyö festarijärjestäjien kanssa hoidetaan 
yhdistyksen työntekijöiden puolesta. 

Kesällä 2014 yhteensä 34 eri vapaaehtoista teki yhteensä 88 eri infopistekeikkaa yh-
teensä 14:llä eri festareilla.  Joka tapahtumassa vapaaehtoisilta kerättiin palautetta ja 
kehitysideoita palautekaavakkeen avulla.  Palautteen avulla pyritään kehittämään yhdis-
tyksen toimintaa ja ylläpitämään laadukasta ja vapaaehtoisten näkökulmasta mielekäs-
tä ja turvallista infopistetoimintaa. 

201 Nuoret ovat saaneet riittävät tiedot ja tai-
dot päihdekeskusteluihin vertaisryhmissään
Festareilla tarvittavia tietoja ja taitoja harjoitellaan YAD:n Infopistekoulutuksessa. Vii-
konlopun mittaisessa koulutuksessa käydään läpi perustietoja huumausaineista ja huu-
mekulttuureista, harjoitellaan infopisteargumentointia ja kokeillaan käytännössä info-
pisteillä käytettäviä työmenetelmiä, kuten huumetestejä. Samalla kerrataan perustietoja 
YAD:sta yhdistyksenä. Festarivastaavia varten YAD:lla on myös oma koulutuksensa. Paras 
oppi infopistetoimintaan tulee kuitenkin kokemuksen kautta ja pidempään toiminnassa 
olleiden kanssa infopisteillä vapaaehtoistyötä tehden. 

10304 Kuvia vaihtoehtoisesta toiminnasta
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20101 Nuoret ovat oppineet käymään aktiivista ja   
argumentoivaa keskustelua päihteisiin liittyen

”Olen saanut YAD:n koulutuksista riittävät taidot 
festareilla käytäviä keskusteluja varten”

Vapaaehtoisten mielipide kesä 2014: 

4.5 / Festarivapaaehtoisten palautelomake, 66 vastaajaa 

(asteikko: 1=täysin eri mieltä - 5=täysin samaa mieltä)

Kesän 2014 tavoitteena oli 3,7. Tavoite ylitettiin reilusti, joten voidaan siis ajatella, että 
YAD:n infopistekoulutus tarjoaa erittäin hyvät argumentointitaidot infopistetyötä varten. 

20102 Festareilla on mukana myös päihdetaustaisia nuoria ja 
nuoria aikuisia, joilla on käytössään myös kokemustietoa
Osa kesän 2014 festareiden vapaaehtoisista oli päihdetaustaisia nuoria aikuisia. Monet 
päihdetaustaiset kokevat kokemustaustasta olevan hyötyä keskusteluissa, koska he pys-
tyvät peilaamaan keskusteluja oman elämänkokemuksensa kautta. Oman päihdetaustan 
esille tuominen on kuitenkin täysin vapaaehtoisten oma valinta, eikä siihen erikseen 
ohjata tai kannusteta. Päihdetaustaisten vapaaehtoisten määrää ei myöskään erikseen 
seurata. YAD:lle on tärkeää pitää toiminta yleisesti avoimena ja tasa-arvoisena kaikille.

20103 Esimerkkikuvaus nuoresta vapaaehtoisesta
Sauna Open Air-festivaalin päätyttyä konkurssiin, tilalle putkahti uusi Radio 
City South Park, rock-festivaali, joka avaa festarikesän Tampereella, sekä myös 
oman festarikesäni YAD:n kanssa, sillä kyseessä on ensimmäinen varsinainen 
kesäfestari, jossa toimin infopisteellä. Jännitys etukäteen oli siis kohtalaisen suuri. 
Kuitenkin laitoin itseni likoon ja lähdin toimimaan avoiminmielin muiden vapaa-
ehtoisten kanssa. Eniten jännitin erityisesti huumetestien tekemistä ihmisille ja 
varsinkin ihmisten kohtaamista, mutta päätin toimia suoraan pelkojani päin, joten 
heti teltan pystytettyämme nappasin huumetestin käteeni ja lähdin testailemaan 
ihmisiä, jotta se luonnistuisi mahdollisimman hyvin sitten jatkossa. Ensimmäisten 
testien jälkeen jännitys kuitenkin poistui ja aloin huomaamaan, että olen jännit-
tänyt turhaan ja päinvastoin tein niitä todella mielelläni ja innoissani ihmisille, 
jotta saisimme aikaan keskustelua.

Tomi, YAD:n vapaaehtoinen

”
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Vastaavana oleminen festareilla ei poikkea juurikaan vaparin hommista, mutta 
toki vastaavalla on ehkä suurempi vastuu hommien toimivuudesta. Vastaava soit-
telee porukan kasaan ja hoitaa matka- & majoitusasiat etukäteen. Lisäksi tietty 
vastaava hallinoi ruokarahoja ja aina yhtä kaoottista shoppailua jne. Ja huolehtii, 
että kaikilla on mukavaa, eli että infopisteellä on tarpeeksi väkeä aina, mutta 
myös, että kaikki muistavat syödä ja juoda ja käydä fiilistelemässä lempparibän-
dejään tarpeeksi… Mutta kun on näin fiksua ja filmaattista porukkaa matkassa 
kuin 2014 Qstockissa, ei vastaavalle juurikaan jää sen enempiä hommia. Itse 
koitan vastaavana muistaa huolehtia kaikista, kuunnella ja arvostaa kaikkien 
mielipiteitä… Ja palautteista päätellen tällä kertaa se onnistuikin aika mainios-
ti. Mutta ennen kaikkea kiitos vapaaehtoisten meillä oli kaikilla oikein huikea 
Qstock-reissu tänä vuonna!

Riikka, YAD:n vapaaehtoinen

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

YAD:ssa yhdistyksen toimintaan voivat osallistua päihteistä eroon pyrkivät nuoret sekä 
heidän läheisensä. Tavoitteena on luoda päihteettömiä ihmissuhteita ja tukea päihteet-
tömään elämään tekemisen ja yhdessäolon kautta. Vapaaehtoistoimijoiden muodosta-
malla turvaverkolla ja yhteisöllisellä tuella on suuri merkitys ehkäistäessä entisten käyt-
täjien retkahduksia. Onkin siis tärkeää, että kaikki YAD:n tapahtumat ovat päihteettömiä, 
ja vapaaehtoiset luovat yhdessä turvallisen, päihteettömän ympäristön toimintaan osal-
listumiselle. 

YAD:ssa päihteettömyyden valintaa ei tarvitse selitellä tai pahoitella. YAD:n nuoret toi-
mivat festareilla esimerkkinä myös muille nuorille siitä, että hyvää meininkiä pystytään 
luomaan ilman päihteitäkin, eikä sosiaalisuuteen tarvita aina rohkaisuryyppyä. Festarit 
mielletään helposti päihdekeskeiseksi tapahtumaksi, joten myös vaihtoehtoisia tapoja 
nauttia kesästä, musiikista ja ystävistä on hyvä tuoda näkyville. 

”
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”

20201 Kaikki YAD:n tapahtumat ovat päihteettömiä

”Kaikki infopisteemme työntekijät sitoutuivat 
päihteettömyyteen festareiden aikana”

Vapaaehtoisten sitoutuminen kesä 2014: 

5 / Festarivastaavien palautelomake, 14 vastaajaa 

(asteikko: 1=täysin eri mieltä - 5=täysin samaa mieltä)

Päihteettömyyttä ja sen toteutumista seurataan myös aktiivisesti pitkin festarikesää. 
Mahdollisiin päihdetilanteisiin puututaan välittömästi.

Kesän 2014 tavoitteena oli, että kaikki vapaaehtoiset sitoutuvat päihteettömyyteen. 
YAD:n festarityö 2014 on sujunut päihteettömästi, joten tavoite on toteutunut erinomai-
sesti. Festarityön voidaan myös katsoa tukeneen ja ylläpitäneen toimintaan osallistunei-
den vapaaehtoisten päihteetöntä elämää.

20202 Esimerkkikuvaus nuoresta päihteettömänä festareilla
Jos on kiinnostunut ihmisistä ja heidän elämäntarinoistaan ja erilaisista mielipi-
teistä tai sattuu tykkäämään väittelystä, suosittelen kokeilemaan YAD:n infopis-
tehommia. Muun muassa noita asioita siellä pääsee kuulemaan/kokeilemaan. 
Lisäksi tietysti myös musiikista ja festarimeiningistä diggailu (selvinpäin) ovat 
oivallisia syitä pestautua mukaan YAD:n hommiin.

Riikka, YAD:n vapaaehtoinen

Meno oli yadilaisille ominaisesti hieman levotonta, hirveän hauskaa ja todella 
mukavaa, yö oli kaunis ja liikenne rauhallista. Reissusta jäi itselle päällimmäisenä 
mieleen hyvä meininki, ja jo Jyväskylän päässä käyty keskustelu Vegemestan työn-
tekijän kanssa. Itse festareilla emme oikeen kohderyhmäämme tavoittaneet, mutta 
ei tämä missään tapauksessa hukkareissuksi jäänyt; olimme kuitenkin paikalla 
näyttämässä vaihtoehtoa kaljan kittaamiselle ja kotiin konttaamiselle.

Helmi, YAD:n vapaaehtoinen

”
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203 Nuorille on tarjottu osallistumisen 
mahdollisuuksia
Nuorten omat ideat, toiveet ja ajatukset ovat olleet mukana YAD:n toiminnassa alus-
ta saakka. Näin on ollut myös festarityössä. YAD:n näkemyksen mukaan yhdistyksessä 
aktiivisesti toimivilla nuorilla on paras asiantuntemus siitä, millaisia vapaaehtoistoi-
minnassa kohdatut tilanteet ovat ja mitä erityistarpeita niihin liittyy. Työntekijät tuovat 
mukaan ehkäisevään päihdetyöhön liittyvän subjektiosaamisen ja teoriatiedon. Uusia 
menetelmiä ja työmuotoja suunnitellaan yhteistyössä nuorten vapaaehtoisten kanssa. 
Esimerkiksi vuonna 2014 vapaaehtoiset saivat vaikuttaa festarilistan kokoamiseen sekä 
huumetestien kehittämiseen. 

20301 Nuoret ovat päässeet mukaan ehkäisevän huumetyön 
suunnitteluun ja toteuttamiseen

”YAD:n toiminnassa minulla on ollut mahdollisuus 
osallistua toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen” 

Vapaaehtoisten mielipide kesä 2014: 

4.1 / Festarivapaaehtoisten palautelomake, 69 vastaajaa

(asteikko: 1=täysin eri mieltä - 5=täysin samaa mieltä)

Tavoitekeskiarvo vuodelle 2014 oli 3,7, ja se saavutettiin ja ylitettiin. Vapaaehtoisilla 
on mahdollisuus vaikuttaa toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen pitkin vuotta eri-
laisissa tilaisuuksissa ja koulutuksissa, paikallisosastojen välityksellä, olemalla suoraan 
yhteydessä työntekijöihin sekä esittämällä ideoita suoraan festarikesän aikana. Festa-
reille lähtevä kokoonpano voi esimerkiksi keskenään sopia, mitä toiminnallisia välineitä 
he haluaisivat ottaa mukaan festareille tai vaikka miettiä itselleen yhtenäisen teemapu-
keutumisen festarireissun ajaksi.

Nuorten osallisuuden tunnetta on pyritty vahvistamaan myös purkuviikonlopun kaut-
ta. Vuonna 2014 festarivapaaehtoisille järjestettiin purkuviikonloppu kolmatta kertaa, 
ja se sai jälleen hyvää palautetta ja koettiin tarpeelliseksi toiminnan läpikäymisen ja 
kehittämisen foorumiksi. Purkuviikonloppu toimii toiminnan kehittämisen lisäksi myös 
virkistäytymisen ja palkitsemisen kokonaisuutena, ja se tullaan pitämään mukana osana 
festarityön kokonaisuutta myös tulevina kesinä.
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20302 Nuoret toimivat aktiivisina  kansalaisina  yhdistys- 
toiminnassa

”Koen YAD:n festaritoiminnan hyvänä 
kanavana vaikuttaa ja ilmaista mielipiteeni”

Vapaaehtoisten mielipide kesä 2014: 

4.6 / Festarivapaaehtoisten palautelomake, 69 vastaajaa

(asteikko: 1=täysin eri mieltä - 5=täysin samaa mieltä)

Tavoitekeskiarvo vuodelle 2014 oli 3,7. Tavoite saavutettiin, ja ylitettiin hienosti. Vai-
kuttamisen ja mielipiteiden ilmaisun kautta nuorten voidaan siis ajatella YAD:n festa-
ritoiminnan kautta saavan hyvin kokemuksia aktiivisesta kansalaisuudesta yhdistystoi-
minnassa. 

20303 Nuorille tarjotaan mahdollisuuksia omien kokemusten 
jakamiseen
Festaritoimintaan osallistuvia nuoria kannustetaan kokemusten jakamiseen YAD info-
pisteillä -blogin kautta. Festareille lähtevä kokoonpano käy keskuudessaan läpi blogin 
kirjoittamisesta kiinnostuneita henkilöitä. Blogikirjoituksen kirjoittaa useimmin yksi 
kyseisillä festareilla ollut vapaaehtoinen, mutta vapaaehtoisten niin halutessa blogin 
kirjoittamiseen voi osallistua myös useampi henkilö per festari.

Festarikesään 2014 liittyviä blogeja sekä festarireissuista kertovia blogeja kirjoitettiin 
touko-lokakuun 2014 aikana yhteensä 18 kappaletta. Jokaiselta kesän 14:ltä festarilta 
vapaaehtoiset kirjoittivat kokemuksiaan, ja näiden lisäksi kirjoitettiin kolme blogikirjoi-
tusta ennen festarikesää ja yksi festarikesän jälkeen.

Kesän 2014 tavoitteena oli, että jokaiselta festarilta saadaan blogiin vapaaehtoisen 
kirjoitus festarikokemuksista, ja tavoite saavutettiin. Nuoret ovat pääseet kesän 2014 
aikana jakamaan omia kokemuksiaan sekä koko festariporukan ja -reissun kuulumisia 
blogin välityksellä.
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20304 Uusia henkilöitä on liittynyt jäseneksi festareilta
Kesän 2014 festareilta liittyi 3 uutta jäsentä. Kesän 2014 tavoitteena oli 10 uutta jäsen-
tä, ja tästä tavoitteesta jäätiin reilusti. Toimenpiteenä kesän 2015 suhteen panostamme 
jäsenrekryyn ja sidomme kesän 2015 festarityöhön kampanjan aiheen ympärille. Kesältä 
2015 ajatuksena on myös kirjata ylös festareilta jäseniksi liittyneiden iät, sillä tieto on 
jäsentiedoista saatavilla,  ja seurata festareilta jäseniksi liittyneiden ikäjakaumaa.

20305 Tapauskertomus nuoren osallisuuden kokemuksesta
Yksi asia mikä erottaa Nummirockin muista perusfestareista on siellä vallitseva 
yhteisömäinen tunnelma. Lähes kaikki tuntuvat olevan samaa, mustanpuhuvaa 
perhettä ja tulee aina kotoisa fiilis kun esimerkiksi pitissä pyöriessä tuntematto-
mat ihmiset halaavat ja hymyilevät ihan vaan yhteisen kokemuksen ja keikalla 
riehumisen ilosta. Tähän kun lisätään YAD-porukan lämpö ja mahtava asenne 
hullutteluineen kaikkineen, ei juhannusta missään muualla haluaisikaan viettää. 
Ja sen takia sydän viekin Nummijärvelle vuodesta toiseen.

Olli, YAD:n vapaaehtoinen

Tunsin todella syvää yhteenkuuluvuutta muun festarikansan kanssa, yadilaisten 
lisäksi. Sää suosi ja asiat toimivat pienen ryhmämme kesken hyvin. Kokemus, 
jonka haluan ehdottomasti kokea uudelleen tulevaisuudessa.

Tomi, YAD:n vapaaehtoinen

Ilosaarirockissa infopisteillyt upea festaritiimi! Tässä tiimissä mun oli turvallista 
ja todella hauskaa tutustua festarielämään yadilaisena.

Saara, YAD:n vapaaehtoinen

Unohtamatta mahtavia vaparitovereita, joista tunsin ennestään melkein kaikki 
järjestön muiden tapahtumien kautta, paitsi festarivastaavamme. Tunsin itseni 
osaksi uutta yhteisöä ja sain hyvän pohjan YAD:in festarityölle, jossa aion ehdot-
tomasti olla mukana tulevaisuudessa mahdollisimman paljon!

Tomi, YAD:n vapaaehtoinen

”
”
””
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204 Nuoret ovat luoneet itselleen uusia 
sosiaalisia kontakteja

20401 YAD:n infopisteelle osallistunut vapaaehtoinen on tutus-
tunut muihin samanhenkisiin nuoriin toiminnan kautta
YAD:n infopiste- ja festarityön yhdistävänä tekijänä on päihteettömyys, vapaaehtoistyö 
infopisteellä muiden vapaaehtoisten kanssa ja vaikuttamisen sekä osallisuuden mahdol-
lisuus. Kaikki vapaaehtoiset ovat samalla lailla mukana vapaaehtoisesti, joten konteksti 
ja jokaisen oma halu mahdollistavat hyvin samanhenkisten nuorten toisiinsa tutustumi-
sen. YAD:n toiminnassa tärkeänä pidetäänkin tärkeänä sitä, että nuoret ja nuoret aikuiset 
tutustuvat muihin samanhenkisiin nuoriin toiminnassa, ja ehkä sitä kautta löytävät myös 
kaveri- ja ystävyyssuhteita ja saavat positiivisia kohtaamisen ja sosiaalisen ympäristön 
kokemuksia. Päihteettömien kokemusten, kohtaamisten ja pidempiaikaisemmiksi muo-
dostuneiden suhteiden voidaan ajatella tukevan myös päihteettömyyttä ja ylläpitävän 
mielekkään elämän mahdollistavia positiivisia elementtejä. 

”Olen saanut YAD:n festari-
toiminnassa uusia kavereita/ystäviä”

Vapaaehtoisten mielipide kesä 2014: 

4.6 / Festarivapaaehtoisten palautelomake, 69 vastaajaa

(asteikko: 1=täysin eri mieltä - 5=täysin samaa mieltä)
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Tavoitekeskiarvoja ei tähän kohtaan YAD:lla ole, vaan näemme kaikki ystävyyden, kave-
ruuden ja muut positiiviset sosiaaliset kokemukset arvokkaina.

20402 Tapauskertomus YAD:n toiminnassa syntyneestä sosi-
aalisesta kontaktista

Tunnetko olosi ulkopuoliseksi? Onko sinun vaikea löytää saman henkisiä kaverei-
ta? Tunnetko ettet oikein kuulu mihinkään porukkaan ja sinut ymmärretään aina 
väärin? Näin minäkin ajattelin aikaisemmin. Liityttyäni mukaan YADin toimintaan 
tuo kaikki muuttui. Kesän aikana seitsemällä eri festarilla tutustuin uusiin ihmi-
siin ja osasta on tullut läheisiä. Olen aina ollut huono ottamaan kehuja vastaan, 
mutta muistan kahden kollegan sanat. Nuo sanat olivat ”Luulenpa, että sinun 
YADi taipaleesi on vasta alussa.”  ja ”Hyvä, että olet yksi meistä!”. Siinä tilanteessa 
kieltämättä mies vähän herkistyi. Ensimmäistä kertaa vuosiin tunsin, että uskallan 
olla oma itseni ilman, että kukaan tuomitsee  ja olen löytänyt oman paikkani 
saman henkisten ihmisten parissa.

Matti, YAD:n vapaaehtoinen

Vaikka olenkin ollut pitkään YADin toiminnassa, niin mukaan lähti monta minulle 
uutta naamaa. Todella mukavaa porukkaa, toivottavasti lähtevät vielä monille 
festareille YADin matkassa. Toki mukana oli myös aina yhtä ihania vanhoja tuttu-
ja. YADin kautta olenkin saanut paljon kavereita vuosien varrella.

Veera, YAD:n vapaaehtoinen

”

”
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300 YAD:n infopiste festareilla 
tuottaa uutta tietoa päihde-
asioista yhteiseen käyttöön
YAD kerää festareilta monenlaista informaatiota. Mistä teemoista infopisteillä käyvät 
mieluiten keskustelevat? Onko puheissa jotain tiettyjä aiheita tai ilmiöitä normaalia 
enemmän? Miltä nuorten päihdeasenneilmasto näyttää? Festarikesän aikana kerätyt 
tiedot koostetaan yhteen, ja tämä sen pohjalta tehty sosiaalinen tilinpäätös laitetaan 
heti kaikkien tietojen valmistuttua festarikesää seuraavan vuoden tammikuussa YAD:n 
nettisivuille kaikille kiinnostuneille nähtäväksi ja käyttöön. Tilinpäätöstä jaetaan aktii-
visesti sosiaalisen median kautta.

YAD kerää tietoja päihteistä festariympäristöissä myös sähköisesti Huumeet festareilla 
-internetkyselyn muodossa. Kyselyä on toteutettu vuodesta 2007. Festareilta kerättävän 
tiedon tapaan myös Huumeet festareilla -kyselyn  tulokset laitetaan YAD:n nettisivuille 
kaikkien kiinnostuneiden nähtäväksi ja  käyttöön. Lisäksi kyselyn tuloksista tehdään leh-
distötiedote tiedotusvälineille levitettäväksi. 

Festarityön tiedotuskanava toimii myös Suomen Punaisen Ristin koordinoima NoVi – 
päihdetiedon nopean viestinnän verkosto. NoVin toiminta on käynnistynyt vuonna 2008 
yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Tarkoituksena on levittää 
päihdetyön ja terveydenhuollon ammattilaisten kesken nopeasti, tehokkaasti ja mata-
lalla kynnyksellä ns. kenttätietoa uusista huumausaineista, pilaantuneista aine-eristä 
ja muista päivittäisen työn kannalta merkittävistä asioista. Verkoston keskeinen tavoite 
on ehkäistä päihteistä aiheutuvia terveys- ja sosiaalihaittoja ja mahdollistaa nopea rea-
gointi äkillisiin muutoksiin. NoVi-verkoston toiminta liittyy Euroopan huumausaineiden 
ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) koordinoimaan EarlyWarningSys-
tem-toimintaan (EWS). YAD on NoVi-verkoston jäsen.

Novi-verkoston lisäksi YAD on kesästä 2014 lähtien ottanut mukaan tiedotuskanavaksi 
Nopsa-verkoston. Nopsa on A-klinikan koordinoima ammattilaisverkosto, jossa jaetaan 
tietoa ajankohtaisista huumeilmiöistä sekä huumeiden käyttöön liittyvistä riskeistä. Ver-
kostolle voi välittää tietoa sähköpostin välityksellä.

YAD toimittaa sekä Novi- että Nopsa-verkostoille tietoa, mikäli festareilla tulee esille 
jotain jonka tiedottaminen verkostoille katsotaan aiheelliseksi. YAD:n festarivastaavat 
ovat tietoisia NoVi- ja Nopsa-verkostoista, ja toimittavat tarvittaessa tietoa YAD:n päi-
vystävälle festarityöntekijälle verkostoille toimitettavaksi.
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301 Nuorten päihdekokeiluja festareilla on 
kartoitettu festarikyselyiden avulla

Huumeet festareilla -kysely
Vuoden 2014 kyselyyn vastasi 153 hen-
kilöä. Kysely oli auki 3 kuukautta (3.6.-
3.9.2014), ja siihen vastaaminen tapahtui 
Webropol-kyselyn kautta.

Vastaajien mukaan yleisimmät syyt huu-
meiden käyttämiseen festareilla ovat eri-
tyisten fiilisten ja kokemusten hakeminen, 
tunnelman kohottaminen, sekä halu olla 
sekaisin. Kuten edellistenkin vuosien kyse-
lystä on käynyt ilmi, ensimmäiset päihde-
kokeilut harvoin sijoittuvat festareille. Vas-
taajista 88,89 % kertoi, että ensimmäiset 
päihdekokeilut eivät ole tapahtuneet festa-
reilla. Yleisin huumausaine, johon festareil-

la kävijät törmäsivät, oli aiempien vuosien tapaan kannabis. Vastaajista noin 42,48 % 
oli käyttänyt festareilla joskus myös itse kannabista. Vastaajista 60,78% kertoo, että 
heille on festareilla tarjottu huumausaineita. 24,18 % vastaajista ei ollut käyttänyt 
festareilla mitään päihteitä.

Vastaajista 53,59 % oli sitä mieltä, että festareilla olisi hyvä olla musiikin ohella myös 
muuta päihteiden käytölle vaihtoehtoista toimintaa kuten päihteettömiä hengailupaik-
koja, toiminnallisia pisteitä, Open stage -lavoja/telttoja ja erilaisia kojuja joissa voi käydä 
tutustumassa ja hakemassa tietoa erilaisista teemoista. Päihdepalveluista festareille toi-
vottiin erityisesti päihde-ensiapua, kuskien puhallutusta ja selviämistelttaa. Päihdejär-
jestöjen osallistuminen festareilla nähtiin tarpeellisena ja toiminnan sisällön haluttiin 
olevan mm. järkevää keskustelua, matalan kynnyksen apua ja vaihtoehtoisten toiminto-
jen tarjoamista.

Päihteiden käyttöön puuttuminen festareilla jakoi mielipiteitä. Suuri osa kyselyyn vas-
tanneista oli sitä mieltä, että päihteiden käyttöön pitäisi puuttua joltain osin. 35,95 % 
vastaajista toi esille, että varsinkin alaikäisten kohdalla päihteiden käyttöön tulisi puut-
tua tarkemmin. 19,61%:n mielestä päihteiden käyttöön puuttumiseen ei ole tarvetta. 
Päihteiden käytön riskien ehkäisemiseksi vastaajat nimesivät mm. asiallisen ja toden-
mukaisen tiedon jakamisen,  valvonnan lisäämisen sekä vaihtoehtoisten toimintojen 
tarjoamisen.
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30101 Festarikyselyyn vastanneiden nuorten määrä
Kesällä 2014 YAD:n Huumeet festareilla -kyselyyn vastasi yhteensä 153 henkilöä. Suu-
rimmat vastaajaryhmät olivat 22-29-vuotiaat sekä 18-21-vuotiaat. Alaikäisiä vastaajia 
oli yhteensä 7,84 %.

Vastaajien ikäjakauma 
Alle 15-vuotiaat ............................................................................................2,61%
15-17-vuotiaat ..............................................................................................5,23%
18-21-vuotiaat ............................................................................................22,22%
22-29-vuotiaat ............................................................................................ 37,91%
30-35-vuotiaat ............................................................................................16,99%
Yli 35-vuotiaat ............................................................................................15,03%

Tavoitteena kesän 2014 festarikyselyyn oli saada 500 vastausta. Tavoitteesta jäätiin 
reilusti, ja toimenpiteenä kesän 2015 kyselyä ajatellen tullaan kiinnittämään huomio-
ta erityisesti kyselyn helppoon avattavuuteen, jotta vastaaminen olisi mahdollisimman 
vaivatonta. Festarikyselyn mahdolliset päivitystarpeet kartoitetaan myös, sekä kysymys-
ten että muun houkuttelevuuden kannalta.

30102 Festarikyselyissä saatujen tietojen levitys
Festarikyselyiden tuloksista laadittu tiedote kesän 2014 festareista laitetaan tiedoksi 
valtakunnallisesti YAD:n medialistalle sekä yhteistyöverkostojen sähköisiin uutiskirjei-
siin. Vuonna 2014 lehdistötiedote laitettiin sähköpostitse YAD:n medialistan kautta 37 
eri taholle ja 5 eri uutiskirjeeseen. Tiedote kesän 2014 festareista ja festarihuumetestien 
tuloksista kootaan usein yhteiseksi tiedotteeksi Huumeet festareilla -kyselyn tulosten 
kanssa, näin myös tänä kesänä. Tiedotteen pohjalta ei tullut lehtijuttuja / mediaosumia.

302 Tiedotus ajankohtaisista päihdeasioista

30201 YAD on ilmoittanut NoVi- ja Nopsa-verkostoille festareil-
la kohtaamistaan uusista huumausaineista 
Kesällä 2014 ei festarityössä noussut mitään erillistä NoVi- tai Nopsa- verkostoille ra-
portoitavaa teemaa. Kaikki YAD:n festarivastaavat ovat kuitenkin tietoisia verkostoista, 
ja sinne raportoidaan tietoja tarvittaessa.
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30202 Esimerkkitapaus tiedotuksesta
Ennen festarikesää laitetaan aina tiedote tulevasta festarikesästä. Tiedote kesästä 2014 
on laitettu tiedoksi valtakunnallisesti YAD:n medialistalle sekä yhteistyöverkostojen 
sähköisiin uutiskirjeisiin. Uutiskirjeiden kautta tiedote on levinnyt laajasti uutiskirjeiden 
tilaajille.

Festarikesän jälkeen laitetaan aina koontitiedote. Koontitiedote 2014 on laitettu tie-
doksi valtakunnallisesti YAD:n medialistalle sekä yhteistyöverkostojen sähköisiin uutis-
kirjeisiin. 

400 Yhteistyö muiden toimi-
joiden kanssa
YAD:n festarityö tekee yhteistyötä myös muiden tahojen kanssa sekä festareiden aikana 
että ennen niitä. Tärkeä yhteistyökumppani on tietysti festarijärjestäjä, joka mahdollis-
taa  yhdistyksen infopisteen tuomisen tapahtumaan. Paljolti festarijärjestäjästä riippuu 
myös se, saadaanko YAD:n infopisteteltalle hyvä sijoituspaikka festarityön toimintaa aja-
tellen. Hyvä yhteistyösuhde hyödyttää molempia osapuolia, ja niillä festareilla joiden 
kanssa yhteistyötä on tehty pitkään, sujuukin toiminta jo hyvällä rutiinilla. 

Toinen yhteistyötaho festareilla on SPR ja heidän oma festari- ja ensiaputiiminsä, joka 
on paikalla monissa samoissa tapahtumissa YAD:n kanssa. Yhteistyö on tyypillisimmil-
lään festarikansan tiedottamista toisen toimijan palveluista, mahdollisista apua tarvit-
sevista vinkkailua ja yleistä kuulumisten vaihtoa. YAD:n vapaaehtoiset ovat festareilla 
paitsi jakamassa tietoa ja keskustelemassa päihdeasioista, myös selvin päin liikkuvina 
silminä ja korvina. Niinpä onkin luontevaa, että havainnoista ja huolista ilmoitetaan tar-
vittaessa ensiapuporukalle. 

YAD kannustaa festarivapaaehtoisiaan tekemään yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa 
festareiden aikana. Yhteistyötä voi olla monenlaista: vapaaehtoiset voivat esimerkiksi 
käydä esittäytymässä ja kertomassa YAD:n toiminnasta, vaihtamassa kuulumisia muiden 
toimijoiden kanssa, infoamassa festareiden ajankohtaisista asioista, ohjata festarikävi-
jöitä eteenpäin tai vaikka järjestää yhteisiä pieniä tempauksia festareiden aikana.
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401 YAD tekee yhteistyötä muiden kentän 
toimijoiden kanssa

40101 Kontaktit SPR:n ensiaputiimiin festareilla
SPR järjestää joka kevät ennen festarikesän alkua festarityötä tekevien tahojen ja fes-
tarijärjestäjien yhteispalaverin. Vuonna 2014 palaveri järjestettiin toukokuussa Tampe-
reella, ja YAD:n edustajana paikanpäällä oli YAD:n Tampereen työntekijä. Lisäksi palave-
rin järjestäjille toimitettiin etukäteen sähköpostitse YAD:n kesän 2014 festarilista.

Muutamissa festarivastaavien palautteissa mainittiin kontakti SPR:n ensiaputiimiiin 
kesän 2014 festareilla. Kontaktit olivat kuulumisten ja havaintojen vaihtoa festarihu-
linassa, materiaalien jakamista puolin ja toisin sekä apua tarvitsevien festarikävijöiden 
ohjaamista ensiapupisteelle.

40102 Esimerkkitapaus yhteistyöstä
Kesältä 2014 kirjattiin SPR:n lisäksi myös useita muita yhteistyökontakteja festareil-
ta. Festari-infopisteillä yhteistyö on ollut pääasiassa vierailua muiden festaripisteillä ja 
keskustelua muiden pisteiden pitäjien kanssa.

402 YAD tekee yhteistyötä festarijärjestäji-
en kanssa

40201 Esimerkkitapaus yhteistyöstä 
Summer Up -festareitten kanssa yhteistyö oli tänäkin vuonna varsin mallikasta. 
Poiketen muista festivaaleista Summer Up otti tänä vuonna ensin yhteyttä YADiin 
ja kysyi josko pääsisimme messiin. Summer Upin porukan kanssa majoitus, ruokai-
lu sekä toimimistilat olivat heti hyvin selvillä, sekä heillä oli myös valmis ajatus 
minkälaista toimintaa he toivoivat meiltä. Festareitten jälkeen myös vapaaehtois-
ten palaute oli varsin hyvää. Sen lisäksi artisti kattaus oli myös monia miellyttävä 
eikä vapaaehtoisista ollut pulaa. Homma hoitui siis kuin itsestään!

Taneli, YAD:n festarityöntekijä 2014

”
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Koonti 2014
100 Kohtaaminen festarityössä  
101 Tapahtuman osallistujat pysähtyivät päihdeasioiden äärelle 
10101 Infopisteellä käyneiden määrä 

 » Tavoite: 2000

 »  Tulos: 1950

10102 Kuvaus infopistekohtaamisesta 
 » Kuvaus kohtaamisesta, s. 20

10103 Kuvia infopisteeltä 
 » Kuvia infopisteeltä, s. 21

102 Tapahtuman osallistujat pohtivat huumeisiin liittyviä mielipiteitään
10201 Esimerkki huumetestistä 

 » Esimerkkikuvaus, s.22

10202 Huumetestin tehneiden määrä 
 » Tavoite: 1000 

 » Tulos: 779

10203 Omaa tai läheisen päihteiden käyttöä pohtineiden määrä
 »  YAD toimii herättelijänä siinä, että mahdollisimman moni ihminen miettisi näistä asioita. 
Jokainen pohdinta/keskustelu näistä asioista on tärkeä. 

10204 Päihteisiin liittyvien keskustelujen määrä
 »  YAD mahdollistaa keskusteluja ja jokainen keskustelu on tärkeä. 

10205 Kuvaus infopisteellä käydystä keskustelusta 
 » Kuvaus keskustelusta, s. 24

103 Nuoret saavat vastapainoa festareiden päihdekeskeiselle kulttuurille
10301 Vaihtoehtoista toimintaa tarjottiin tapahtumissa 

 » Tavoite: Vaihtoehtoista toimintaa tarjotaan jokaisessa tapahtumassa. 

 » Tulos: Vaihtoehtoista toimintaa on tarjottu jokaisessa tapahtumassa.

10302 Vaihtoehtoiseen toimintaan osallistuneiden määrä
 »  Tavoite: 100 

 » Tulos: 29
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10303 Vaihtoehtoiseen toimintaan osallistuneen kokemus
 »  Esimerkkikuvaus, s. 25

10304 Kuvia vaihtoehtoisesta toiminnasta
 »  Kuvia toiminnasta, s. 26

200 Toiminta on nuoria vapaaehtoisia voimaannuttavaa
201 Nuoret ovat saaneet riittävät tiedot ja taidot päihdekeskusteluihin 

vertaisryhmissään
20101 Nuoret ovat oppineet käymään aktiivista ja argumentoivaa keskustelua päihteisiin liit-

tyen
 »  Palautelomake: Olen saanut YAD:n koulutuksista riittävät taidot festareilla käytäviä keskus-
teluja varten:

 » Tavoite: keskiarvo 3,7 

 » Tulos: keskiarvo 4.5

20102 Festareilla on mukana myös päihdetaustaisia nuoria ja nuoria aikuisia, joilla on käytös-
sään myös kokemustietoa
 »  YAD:n toiminta on kaikille avointa toimintaa. 

20102 Esimerkkikuvaus nuoresta vapaaehtoisesta
 »  Esimerkkikuvaus, s. 28

202 Festarityö tukee vapaaehtoisten päihteettömyyttä
20201 Kaikki YAD:n tapahtumat ovat päihteettömiä

 »  Vastaavien palautelomake: Kaikki infopisteemme työntekijät sitoutuivat päihteettömyyteen 
festareiden aikana. 

 » TAVOITE: Kaikissa YAD:n tapahtumissa sitouduttiin päihteettömyyteen. 

 » Tulos: Kaikissa YAD:n tapahtumissa sitouduttiin päihteettömyyteen.

20202 Esimerkkikuvaus nuoresta päihteettömänä festareilla
 »  Esimerkkikuvaus, s. 30

203 Nuorille on tarjottu osallistumisen mahdollisuuksia  
20301 Nuoret ovat päässeet mukaan ehkäisevän huumetyön suunnitteluun ja toteuttami-

seen 
 » Palautelomake: YAD:n toiminnassa minulla on ollut mahdollisuus osallistua toiminnan 
suunnitteluun ja toteutukseen. 

 » TAVOITE: keskiarvo 3,7. 

 » Tulos: keskiarvo 4.1
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20302 Nuoret toimivat aktiivisina kansalaisina yhdistystoiminnassa 
 » Palautelomake: Koen YAD:n festaritoiminnan hyvänä kanavana vaikuttaa ja ilmaista mieli-
piteeni. 

 » TAVOITE: keskiarvo 3,7. 

 » Tulos: keskiarvo 4.6

20303 Nuorille tarjotaan mahdollisuuksia omien kokemusten jakamiseen 
 » Tavoite: Jokaisesta festarista yksi tai useampi mukana ollut nuori kirjoittaa YAD infopisteillä 
-blogiin. Tulos: Jokaisesta festarista yksi mukana ollut nuori on kirjoittanut YAD infopisteillä 
-blogiin.

20304 Uusia henkilöitä on liittynyt jäseneksi festareilta
 »  Tavoite: 10 

 » Tulos: 3

20305 Tapauskertomus nuoren osallisuuden kokemuksesta
 »  Esimerkkikuvaus, s. 33

204 Nuoret ovat luoneet itselleen uusia sosiaalisia kontakteja  
20401 YAD:n infopistelle osallistunut vapaaehtoinen on tutustunut muihin samanhenkisiin 

nuoriin toiminnan kautta
 »  Konteksti ja jokaisen oma halu mahdollistavat hyvin samanhenkisten nuorten toisiinsa tu-
tustumisen.

 » Palautelomake: Olen saanut YAD:n festaritoiminnassa uusia kavereita/ystäviä

 »  Palautelomake keskiarvo: 4,6 

 » Tavoitekeskiarvoja ei tähän kohtaan YAD:lla ole, vaan näemme kaikki ystävyyden, kaveruu-
den ja muut positiiviset sosiaaliset kokemukset arvokkaina.

20402 Tapauskertomus YAD:n toiminnassa syntyneestä sosiaalisesta kontaktista
 »  Esimerkkikuvaus, s. 35

300 YAD:n festaritoiminta tuottaa uutta tietoa päihde-
asioista yhteiseen käyttöön
301 Nuorten päihdekokeiluja festareilla on kartoitettu festarikyselyiden 

avulla
30101 Festarikyselyyn vastanneiden nuorten määrä

 »  Tavoite: 500 

 » Tulos: 153
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30102 Festarikyselyissä saatujen tietojen levitys 
 » Tavoite: Tiedote Huumeet festareilla -kyselyn tuloksista laitetaan. Lisäksi mahdollinen esi-
merkkikuvaus tiedotteen käytöstä.

 »  Tulos: Tiedote Huumeet festareilla -kyselyn tuloksista on laitettu.

302 Tiedotus ajankohtaisista päihdeasioista
30201 YAD on ilmoittanut NoVi- ja Nopsa -verkostoille festareilla kohtaamistaan uusista huu-

mausaineista  
 » Tavoite: Ilmoitamme kaikista festareilla kohdatuista uusista huumausaineista.

 »  Tulos: Verkostoille tiedotettavaa ei ilmennyt, mutta festarivapaaehtoisilla on tieto ilmoitus-
menettelystä ja he osaavat käyttää sitä tarvittaessa.

30202 Esimerkkitapaus tiedotuksesta
 »  Tavoite: Tiedote festarikesästä laitetaan ennen festarikesää. Festareiden jälkeen laitetaan 
koontitiedote. Lisäksi mahdollinen esimerkkikuvaus festaritiedotteen käytöstä 

 » Tulos: Tiedote festarikesästä on laitettu ennen festarikesää ja festareiden jälkeen on laitettu 
koontitiedote. Ei uutisjuttuja / mediaosumia tiedotteen pohjalta.

400 Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
401 YAD tekee yhteistyötä muiden kentän toimijoiden kanssa
40101 Kontaktit SPR:n ensiaputiimiin festareilla

 »  Vapaaehtoisia kannustetaan käymään ainakin tervehtimässä SPR:n tiimiä mikäli olemme 
samoilla festareilla, mikäli kontakteja ei toiminnan kautta muuten kohdalle tule. 

40102 Esimerkkitapaus yhteistyöstä 
 » Esimerkkikuvaus, s.40

402 YAD tekee yhteistyötä festarijärjestäjien kanssa  
40201 Esimerkkitapaus yhteistyöstä

 »  Esimerkkikuvaus, s.40
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500 Jalkautuva tiimi
Konemusiikkiympäristöt ja klubeilla käyvät nuoret ovat olleet hyvin vähän huomioituja 
kohteita ehkäisevässä päihdetyössä. Tutkimusten mukaan klubeilla käyvät nuoret ko-
keilevat huumeita todennäköisemmin ja yleisemmin kuin muut ikätoverinsa (Emcdda 
2006). Klubi- ja konemusiikkikulttuurissa vallitsee omanlaisensa kulttuuri huumausai-
neiden ja muiden päihteiden suhteen ja kohderyhmä vaatii sille räätälöityjä lähestymis-
tapoja ja menetelmiä. YAD on pilotoinut elektronisen musiikin bileisiin kohdennettua 
ehkäisevää päihdetyötä  vuodesta 2005 Rave Against Drugs- ja Dancewise -projektien 
kautta. Vuonna 2013 loppuneen Dancewise2 -projektin jälkeen jalkautuva ensiaputiimi 
siirtyi osaksi YAD:n festarityötä. Jalkautuvan tiimin vapaaehtoisilla on vahva elektroni-
sen musiikin kentän tuntemus ja hyvät kehittää toimintaa edelleen työn kautta. 

Jalkautuva ensiaputiimi osallistuu kesällä järjestettäville elektronisen musiikin festivaa-
leille. Tapahtumat järjestetään pääosin metsäisissä olosuhteissa, joka osaltaan rakentaa 
tiettyjä erityistarpeita toiminnalle. Jalkautuvan tiimin vapaaehtoisista suuri osa on itse 
aktiivisia vaikuttajia konemusiikkikulttuurissa ja sitä kautta hyvin perillä tapahtumien 
erityispiirteistä ja haasteista. Hyvien kontaktien vuoksi tiimiläisillä on myös kulttuurin 
sisältä saatu luottamus ja mahdollisuus päästä mukaan myös sellaisiin tapahtumiin, joi-
hin järjestöjen tai muiden palveluiden ei ole helppo päästä mukaan. Jalkautuva ensiapu-
tiimi on tapahtumajärjestäjälle maksuton, mikä madaltaa yhteistyön kynnystä. Toisaalta 
tapahtumajärjestäjältä edellytetään tiettyjä palveluita työn mahdollistamiseksi. 

Jalkautuvan tiimin tarkoituksena on ensisijaisesti havainnoida riskitilanteita ja tarjo-
ta ensiapua mm. mahdollisissa yliannostuksen ja nestehukan aiheuttamissa tilanteissa 
sekä hälyttää tarvittaessa ammattiapua paikalle. Varsinaisen fyysisen ensiavun lisäksi 
jalkautuva tiimi tarjoaa myös keskustelutukea esimerkiksi oman tai ystävän päihtei-
denkäytön pohtimiseen. Tiimin jäsenillä on valmiudet tarjota myös henkistä ensiapua 
esimerkiksi päihteistä aiheutuviin pelko- ja harhatiloihin. Jalkautuvalla tiimillä on tapah-
tumassa ensiaputeltta, minkä lisäksi alueella kiertää ensiapurepun kanssa tiimiläisistä 
muodostettuja työpareja. Jalkautuvan tiimin jäsenet erottuvat festarikävijöistä ja järjes-
tysmiehistä neonpunaisilla heijastinliiveillä.

501 Tiimin vapaaehtoisilla on toimintaan 
soveltuva koulutus
Jalkautuvan ensiaputiimin jäsenet saavat toimintaan valmistavan koulutuksen. Koulutus on 
SPR:n Ensiapu 1 -koulutus, jota on täydennetty päihdetietoudella, päihde-ensiavulla sekä 
tiimin käytäntöihin liittyvällä koulutuksella. Koulutus kestää yhden viikonlopun ajan. Lisäksi 
tiimiläisille tarjotaan pitkin vuotta täydentävää tietoa jalkautuvan tiimin toimintaan liittyen. 
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Uudet jalkautuvan tiimin päivystäjät perehdytetään toimintaan mentoriparien kautta. 
Päivystys tapahtuu kokeneemman työparin kanssa ja toiminnan kautta oppien. Myös 
uusien tiimiläisten koulutuksissa on mukana jo pidempään toiminnassa mukana olleita 
vapaaehtoisia kertomassa käytännön työstä  omien kokemustensa kautta. 

50101 Koulutuksen käyneiden määrä vuonna 2014
Vuonna 2014 jalkautuvan tiimin koulutus järjestettiin YAD:n toimistolla Tampereella 
perjantaista sunnuntaihin 21.–23.3. 2014. Koulutukseen osallistui yhteensä 10 henki-
löä, joista 7 ei ollut aikaisemmin ollut mukana jalkautuvan tiimin toiminnassa. Kolme 
osallistujista oli mukana sekä kertaamassa ensiputaitoja että kertomassa uusille tiimi-
läisille käytännön työstä festivaaleilla. 

50102 Koulutuspalaute
Jalkautuvan tiimin koulutukseen osallistuvat olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä koulu-
tukseen. Hyvänä pidettiin erityisesti SPR:n kouluttajia, käytännönläheisyyttä ja esimerk-
keinä toimineita oikeita caseja festarityöstä. Parantamisen varaa osallistujien mukaan 
oli aikataulutuksessa, josta johtuen päivät venyivät melko pitkiksi. Myös päivystäjien 
käytössä oleva ensiapureppu olisi ollut hyvä olla näytillä. Palautteet pyritään huomioi-
maan seuraavaa koulutusta järjestettäessä. 

Ote koulutuspalautteesta
Asteikko 1–5, jossa 1 = ei lainkaan onnistunut ja 5 = erittäin onnistunut

Osa-alue 1 2 3 4 5

Jalkautuvan tiimin esittely 6/75% 2/25%

YAD ry:n esittely 5/63% 3/37%

Kokonaisarvosana perjantai 6/75% 2/25%

Ensiavun teoria 6/60% 4/40%

Ensiavun käytäntö 2/22% 7/78%

Kokonaisarvosana lauantai 5/50% 5/50%

Turvallisuus 1/10% 8 /80% 1/10%

Päihdetyö 1/10% 5/50% 4/40%



47

Kokonaisarvosana sunnuntai 7/70% 3/30%

Ennakkotiedotus 2/20% 4/40% 4/40%

Materiaalit 2/20% 6/60% 2/20%

Ruoat ym. 5/50% 5/50%

50102 Lisätietoa ja täydennyskoulutusta jaettiin pitkin vuotta
Huumausainetieto on jatkuvasti uusiutuvaa. Ajankohtaista tietoa huumausaineasioista 
ammattiverkostossa levitetään mm. SPR:n NoVi- nopeanviestinnän verkoston sekä A-kli-
nikkasäätiön Nopsa- verkoston kautta. Lisäksi uutta tietoa eri huumausaineista saadaan 
ammattilaisille suunnatuissa koulutuksissa, kuten esimerkiksi Päihdepäivillä, ja alan jul-
kaisuista. Jalkautuvan tiimin koordinoivat työntekijä jakaa ajankohtaista tietoa tiimiläi-
sille Facebookin DW- Crew -ryhmän kautta.

Lisäksi jalkautuvan tiimin vapaaehtoisilla on mahdollisuus osallistua muihin YAD:n ja 
yhteistyökumppaneiden koulutuksiin osaamisensa täydentämiseksi. Vuonna 2014 tiimin 
jäseniä osallistui mm. SPR:n varpu- koulutukseen ja SPR:n koordinoimille kamavapaille. 
Lisäksi eräs jalkautuvan tiimin vapaaehtoinen järjesti tiimiläisille mahdollisuuden osal-
listua sähköisesti Yhdysvaltalaisen  vastaavaa toimintaa tekevän Zendo Projectin kou-
lutukseen henkisestä ensiavusta.  Tähän noin tunnin mittaiseen koulutukseen osallistui 
yhteensä kuusi tiimiläistä.  

502 Jalkautuva tiimi auttaa festarikävijöitä 
elektronisen musiikin metsäfestivaleilla
Jalkautuvan tiimin tarkoitus on jalkautua kesäisin elektronisen tanssimusiikin metsäfes-
tivaaleille ja tarjota apua sitä tarvitseville. Tiimi on koottu vähintään SPR:n EA1-koulu-
tuksen käyneistä täysi-ikäisistä vapaaehtoisista. Jalkautuvalla toiminnalla tarkoitetaan 
juhlivan yleisön sekaan jalkautumista, jolloin avun saaminen nopeutuu ja sitä voidaan 
antaa paikan päällä. Vapaaehtoiset kuljettavat mukanaan ensiapureppuja ja kiertä-
vät festivaalialuetta pareittain; uudet vapaaehtoiset toimivat kokeneempien pareina. 
Alueelle pystytetään teltta, jossa päivystää kiertävästi vähintään kaksi vapaaehtoista. 
Teltassa on täydennyksiä ensiaputarvikkeille ja sitä voidaan käyttää lepopaikkana huo-
nokuntoisille asiakkaille. Lisäksi teltalle voi tulla keskustelemaan päihteistä ja päihtei-
denkäytöstä.
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Jalkautuva tiimi tarjoaa festarikävijöille:
 » Perinteistä ensiapua, kuten haavojen, palovammojen ja hyönteisten puremien hoi-

toa, venähtäneiden nivelten ensiapua ym. kentällä tehtävää hätäensiapua

 » Vettä nestehukan ennaltaehkäisyksi. Myös mehua/ urheilujuomia.

 » Turvallisen paikan selvitellä päätä esim. päihtymystilassa tai väsymyksessä. 

 » Keskusteluapua ja henkistä ensiapua esimerkiksi päihteistä johtuvan ahdistuksen 
tai pelkotilan purkamiseen

 » Keskusteluapua esimerkiksi oman päihteidenkäytön tai kaverin päihteidenkäytön 
pohtimiseen

 » Korvatulppia ja kondomeja festarikävijöille

 » Tarvittaessa ohjaus ambulanssiin

Tarkoituksena on havaita ja ennaltaehkäistä päihteistä aiheutuvia haittoja ja vammoja. 
Tapahtuma-alueella oleva ensiapupiste vähentää paikallisten terveysasemien ensiapu-
jen kuormitusta ja madaltaa festarikävijöiden kynnystä ottaa apua vastaan. 

50201 Tapahtumat vuonna 2014
Vuonna 2014 jalkautuva ensiaputiimi osallistui kahteen eri tapahtumaan: 6.–8.6. järjes-
tetyille Cosmos-festivaaleille Ristiinassa sekä 24.–27.7. järjestetyille Metsäfestivaaleille 
Mäntyharjulla. Tapahtumiin osallistui yhteensä 14 eri vapaaehtoista, joista yksi vastaa-
van roolissa molempiin tapahtumiin.

50202 Työvälineet ovat toimintaan soveltuvat – kuvaus ja 
kuvia
Jalkautuvan ensiaputiimin päivystäjillä on käytössään hätäensiapuvälineet, vettä, me-
hua ja urheilujuomia nestehukan vähentämiseksi, lämpöpeitteitä, verenpainemittari ja 
alkometri. Lisäksi toimintaolosuhteiden vuoksi käytössä on ensiaputeltta, taskulamppu-
ja, otsalamppuja, sadevaatteita ja majoitusvarusteita. Työvälineitä päivitetään ja tarkas-
tetaan ennen jokaista tapahtumaa, ja uusia hankintoja tehdään toiminnassa syntyneiden 
tarpeiden mukaan.

Vuonna 2014 uusina hankintoina ensiapuvälineisiin lisättiin alkometri, verenpainemittari ja 
elvytysmaskeja. Lisäksi punkin poistoon liittyviä ohjeistuksia tarkennettiin. Jaettavien vesipul-
lojen lisäksi päivystyspisteelle hankittiin myös mehua ja katalyyttisiä urheilujuomatiivisteitä. 
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50203 Olosuhteet ovat toimintaan soveltuvat  – kuvaus ja kuvia
Jalkautuva ensiaputiimi toivoo tapahtumajärjestäjältä tiettyjä palveluita päivystystoi-
minnan mahdollistamiseksi. Toivotut palvelut ovat seuraavanlaiset:

 » Rannekkeet ja alueella liikkumiseen tarvittavat passit

 » Telttapaikka artistien / henkilökunnan alueella majoitusta varten

 » Autoparkki artistien / henkilökunnan alueella

 » Saniteetti- ja peseytymistilat vapaaehtoisille

 » Sähköt isolle teltalle mm. riittävän valaistuksen ja laitteiden lataamisen mahdol-
listamiseksi

 » Yhteiset radiopuhelimet järjestyksenvalvojien kanssa (kännykät saattavat toimia 
huonosti tapahtuma-alueella)

Mikäli kaikkia palveluita ei ole mahdollista järjestää, pyrkiii YAD:n toimintaa koordinoi-
va työntekijä löytämään yhdessä vapaaehtoisten ja tapahtumajärjestäjän kanssa tavan 
mahdollistaa jalkautuvan tiimin päivystys olemassa olevissa olosuhteissa. 

50204 Vapaaehtoiset tunnistetaan festareilla – kuvaus ja kuva
Jalkautuva ensiaputiimi käyttää tapahtumissa neonpunaisia heijastinliivejä erottautuak-
seen sekä järjestysmiehistä että festarikävijöistä. Liivin etuosassa on painatus ”Jalkautu-
va ensiaputiimi – YAD Youth Against Drugs ry” ja selässä suuri jalkautuvan ensiaputiimin 
logo. 

(kuva)
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50205 Kontaktit v. 2014
Kontaktien määrän arviointiin on pyritty hakemaan toimivia keinoja, sillä kenttäolosuh-
teissa kohtaamisten laskeminen on haastavaa. Vapaaehtoisilla on käytössään laskurit, 
joita voi kuljettaa mukana myös kentällä. Tapahtuman vastaava koostaa kontaktien 
määrän yhteen. Kontaktiksi lasketaan kaikki jutustelusta varsinaiseen ensiapuun, ei kui-
tenkaan pelkkiä tervehdyksiä. Jatkossa kontaktien määrää on tarkoitus pyrkiä jakamaan 
entistä tarkemmin varsinaisiin ensiaputapauksiin ja muihin. 

Cosmosfestival: 200 hlö, Metsäfestival: 250 hlö. 

50206 Esimerkkicase tapahtumasta
Psykoosiin vapinut poika oli todella sekaisin eikä reagoinut kipuun tai puheeseen. 
Hän oli hyvin peloissaan, puhui sekavia omissa maailmoissaan ja pupillit olivat 
hyvin laajentuneet. Yritimme rauhoitella häntä ja saamaan hänet pois risukasasta, 
josta hänet löydettiin. Lopulta hänen tilansa paheni ja hän sai kovia kouristus-
kohtauksia ja hengitti ilmaa pelkästään sisäänpäin jolloin hänen kasvojen väri 
muuttui siniseksi ja lopulta valkoiseksi. Käänsimme hänet kylkiasentoon ja eräs 
paikalla ollut työnsi sormet hänen suuhunsa ja avasi hänen leuat jotta hän saisi 
happea. Hengitys muuttui korinaksi ja hyvin vaikeaksi. Itse pitelin potilaan päätä 
jottei hän painaisi leukaa rintaan tai satuttaisi itseään enempää. 15 minuutin 
kuluttua hän alkoi nousemaan pystyyn mutta kouristuksen aloivat uudestaan 
ja laitoimme hänet uudestaan kylkiasentoon. Lopulta ambulanssi tuli ja hänet 
kuljetettiin keskussairaalaan.

Kyselin myös potilaan kavereilta mitä hän oli ottanut. Kuulemma jotain vahvem-
paa happoa, alkoholia ja kannabista. Huomasin myös epämääräisen lääkepurkin 
joka tippui potilaan taskuista ja annoin sen ambulanssi henkilökunnalle mukaan. 
Kerroimme ambulanssi henkilökunnalle kaikki tarvittavat tiedot.

Vapaaehtoisen raportti kesän 2014 päivystyksestä

50207 Kuvia tapahtumista 
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503 Toiminnan ydin on tiivis vapaaehtois-
ten joukko
Jalkautuvan tiimin toiminta edellyttää luottamusta sekä työpariin että muuhun ryh-
mään. Toiminnan rakenteisiin on pyritty lisäämään tutustumista ja ryhmäytymistä edis-
täviä elementtejä tämän tukemiseksi. Koska tiimin jäsenet tulevat eri puolilta Suomea, 
on tapahtumia ennakoiviin yhteistapaamisiin ollut vaikea saada pitkänmatkalaisia pai-
kalle. Näin ollen yhteistapaamiset on ajoitettu niin, että ne ovat juuri ennen varsinaisen 
tapahtuman alkua, jolloin kaikki tulevat päivystäjät ovat jo paikalla. 

Jalkautuvan tiimin festaricase rakentuu seuraavasti:
1. Tapahtuman vastaava vapaaehtoinen sopii käytännön järjestelyt yhdessä koordinoi-

van työntekijän ja tapahtumajärjestäjän kanssa. Koordinoiva työntekijä järjestää va-
paaehtoisille tarvittavat välineet, kulkuneuvot ja matkaliput päivystyscasea varten. 
Vastaava vapaaehtoinen on yhteydessä tapahtumajärjestäjään ja sopii käytännön 
asiat päivystyksen osalta. 

2. Orientoiva ja ryhmäyttävä tapaaminen päivystysporukan kesken ennen varsinaisel-
le tapahtumapaikalle siirtymistä. Yleisimmin yhteinen ruokailu jossain lähistöllä. 
Jaetaan päivystysvuorot ja –parit, käydään läpi tarvittavat käytännön asiat ja var-
mistetaan, että porukka on päivystysvalmiudessa. 

3. Jalkautuva tiimi siirtyy tapahtumapaikalle. Päivystyspisteen ja majoitustelttojen ra-
kennus, alueeseen tutustuminen, yhteistyö järjestyksenvalvojien ja muiden alueen 
toimijoiden kanssa. 

4. Varsinainen päivystysaika. Yleensä paikalle pyritään saamaan kahdeksan vapaaeh-
toisen tiimi, joista yksi työpari on vuorollaan levossa, yksi työpari ensiaputeltalla ja 
kaksi työparia jalkautuneena tapahtuma-alueelle. 

5. Tapahtuman jälkeen jalkautuvan tiimin tavarat puretaan ja pakataan kasaan. Tiimin 
päivystäjät kokoontuvat yhteiseen loppukeskusteluun juttelemaan tapahtumasta ja 
jakamaan kokemuksiaan muille päivystyspareille. Tarvittaessa tiimiläisille järjes-
tetään myös myöhemmin mahdollisuus koetun purkamiseen. Tapahtuman jälkeen 
jalkautuvan tiimin jäsenet täyttävät palautelomakkeen, jossa kerrotaan vielä tar-
kemmin kentällä kohdatuista tilanteista ja päivystäjien omista tunnelmista. 
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50301 Koulutettujen vapaaehtoisten määrä
Vapaaehtoisuuden edellytyksinä voidaan pitää täysi-ikäisyyttä, auttamishalua ja elekt-
ronisen tanssimusiikkikulttuurin tuntemusta tai kiinnostusta kyseisestä kulttuurista, 
koska tarkoituksena on toimia kulttuurilähtöisesti. Erityisinä kohderyhminä rekrylle ovat 
YAD:n toiminnassa mukana olevat, käyttökokemusta omaavat henkilöt ja sosiaali-, ter-
veys- ja nuorisoalan opiskelijat sekä ammattilaiset. Toiminta on kuitenkin avointa kaikil-
le eivätkä edellä mainitut kriteerit ole ehdottomia.

Työntekijän velvollisuus on varmistaa, että uudet vapaaehtoiset ovat motivoituneita toi-
mimaan osana Jalkautuvaa tiimiä ja ovat sopivia toiminnan luonteen ja toimintaympä-
ristön kannalta.

Yhteensä 22 henkilöä on käynyt jalkautuvan ensiaputiimin koulutuksen. Koulutuksia on 
järjestetty vuodesta 2012 saakka. 

50302 Etkot ja purut 
Vuonna 2014 järjestettiin kesän päivystysten vastaaville vapaaehtoisille sekä muille ha-
lukkaille yhteiset festarietkot Helsingissä 19.5.2014. Tapaamisessa sovittiin kesän käy-
tännöistä, festarijaoista, kulkemisista ja muista tärkeistä asioista. Tapaamiseen osallistui 
festarivastaavien lisäksi kolme tiimiläistä ja koordinoiva työntekijä. 

Aktiivisimmat jalkautuvan tiimin vapaaehtoiset kutsutaan vuosittain mukaan YAD:n 
tiimipäiville. Kyseessä on yhdistyksen eri toimintojen luottovapaaehtoisille järjestetyt 
koulutus- ja virkistyspäivät kahdesti vuodesta. Toinen vuotuisista tiimipäivistä suuntau-
tuu yleensä ulkomaille.  Vuonna 2014 Tiimipäiville osallistui keväällä 

Jalkautuvan tiimin jäsenillä oli mahdollisuus osallistua 5.–7.9. pidettyyn festareiden 
purkuviikonloppuun. Tapahtumaan osallistui kaksi jalkautuvan tiimin vapaaehtoista. 

50303 Tapahtumissa on festarivastaava 
Jokaisessa tapahtumassa yksi jalkautuvan tiimin vapaaehtoisista nimetään festarivas-
taavaksi. Vastaavaksi sopii sellainen vapaaehtoinen, jolla on kokemusta jo ainakin muu-
tamasta tapahtumasta ja halu toimia tapahtumavastaavana. Vastaava on yhdyslenkki 
koordinoivan työntekijän, tapahtumajärjestäjän ja vapaaehtoisten ryhmän väillä. Festa-
rivastaava vastaa käytännön asioista paikan päällä ja on tarvittaessa yhteydessä koordi-
noivaan työntekijään. Lisäksi festarivastaava huolehtii, että tarvittavat alku- ja loppupa-
laverit tulee pidettyä asianmukaisesti. 

Vuonna 2014 molemmissa tapahtumissa toimi festarivastaavana sama henkilö, sillä toi-
sen tapahtuman vastaava sairastui äkisti ennen tapahtumaa. 
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504 Toimintaa pyritään kehittämään jatkuvasti
Jalkautuva tiimi siirtyi 2014 projektin toimintamuodosta osaksi YAD:n festari- ja infopis-
tetyötä. Muutos vaikutti sekä koordinoivan työntekijän vaihdoksena että toimintaresurs-
sien muutoksena. Toisaalta toiminnan muuttuminen projektista pysyväksi toiminnaksi 
toi kaivattua jatkuvuutta ja mahdollista suunnitella tulevaa. 

Jalkautuvan tiimin toiminnan ja toimintaedellytysten ehdottomia asiantuntijoita ovat 
kenttätyötä tekevät vapaaehtoiset. Kesän tapahtumista kerätäänkin jatkuvasti palautet-
ta ja kehitysehdotuksia, joiden kautta toimintaa ja koulutuksia suunnitellaan ja kehite-
tään jatkossa. 

Erityisiä kehitystarpeita lähivuosille ovat mm. tiedonkeruun kehittäminen, tapahtumalo-
gistiikka ja vapaaehtoisten palkitseminen. 

50401 Vapaaehtoisilta kerätään tietoa tapahtumista 
Vapaaehtoisilta kerätään tietoa tapahtumista webropol-lomakkeen avulla. Lomakkeessa 
kysytään tapahtumassa kohdattujen ihmisten määrä, minkä tyyppisiä ensiaputilanteita 
on hoidettu, kaipaako purkua tai muuta keskustelua tapahtuman jälkeen ja miten käy-
tännön järjestelyt ovat toimineet. Lisäksi kysytään tiimin toimintaan liittyviä asioita, ku-
ten yhteistyön toimivuutta, omaa roolia tiimin jäsenenä ja omaa mielialaa tapahtuman 
aikana. 

Vuonna 2014 palautekyselyyn vastasi yhteensä 11 vapaaehtoista. 

Palautteiden mukaan Kosmosfestivaalissa päivystäjien fiilis vaihteli tapahtuman aikana 
kohtalaisesta erittäin hyvään. Kaikki tiimiläiset kokivat olevansa aktiivisia. Hankaluuksia 
oli puuttuvien tarvikkeiden suhteen, ja myös vuorojakojen suhteen oli epäselvyyksiä.

Metsäfestivaaleilla päivystäjät arvioivat tunnelman hyväksi ja erittäin hyväksi. Myös 
Metsäfestivaalien päivystäjät kokivat kaikki olleensa aktiivisia tiimiläisiä. Ensiaputapa-
uksia oli selvästi enemmän kun Kosmoksessa ja päävastuu toiminnassa jäi kokeneim-
mille päivystäjille uusien samalla opetellessa toimintaa. Tämä ei ole automaattisesti  
hyvä tai huono asia, vaan osa tiimin toimintaa. 

Palautteissa nousseisiin puutteisiin pyritään vastaamaan huomioimalla ne koulutuksis-
sa ja varustuksessa ensi vuonna.
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50402 Yhteistyö tapahtumajärjestäjien kanssa 
Tapahtumajärjestäjien kanssa pidetään yhteyttä ennen tapahtumaa, tapahtuman aikana 
ja tapahtuman jälkeen. Ennen tapahtumaa sovitaan yhteistyöstä ja pyritään yhteises-
ti luomaan jalkautuvan tiimin toiminnalle riittävät toimintaedellytykset. Tapahtuman 
aikana tiimiläiset toimivat yhteistyössä erityisesti alueen järjestysmiesten kanssa. Ta-
pahtuman jälkeen tapahtumajärjestäjä antaa jalkautuvalle tiimille ja koordinaatiolle 
palautetta yhteistyöstä. 

Jalkautuva tiimi on ollut haluttu yhteistyökumppani. Yhteistyöpyyntöjä on vuosittain 
tullut useampia, kun mihin on voitu vastata. Tällä hetkellä jalkautuva tiimi pystyy hoi-
tamaan noin kaksi ensiapupäivystystä kesän aikana.  Jalkautuvan tiimin vapaaehtoiset 
saavat itse valita, mihin tapahtumiin kesän aikana osallistutaan. Tämä on perusteltu 
sillä, että monet vapaaehtoiset ovat itse elektronisen musiikin kulttuurissa sisällä ja 
tuntevat parhaiten tapahtumaympäristön ja sen erityistarpeet. 

50403 Yhteistyö muiden samaa tekevien kanssa 
Jalkautuva tiimi tekee yhteistyötä muiden samaa työtä tekevien kanssa. Yhteistyön muo-
toja ovat tiedon vaihto ja jakaminen sekä yhteiset vapaaehtoisten palkitsemiset. Tiedon 
vaihtoa ja jakamista tehdään erilaisissa verkostoissa (NoVi ja Nopsa), yhteisissä koulu-
tuksissa (mm. SPR:n kamavapaat) sekä koulutusyhteistyönä.

Vuonna 2014 YAD osti SPR:ltä EA1- koulutuksen päihdetyön asiantuntemuksella höys-
tettynä Jalkautuvan ensiaputiimin koulutusta varten. Lisäksi SPR:n koordinoimille Ka-
mavapaille osallistui jalkautuvan tiimin vapaaehtoisia. 

Yhdysvalloissa toimiva Zendo project järjesti jalkautuvan tiimin vapaaehtoisille tunnin 
videokoulutuksen henkisestä ensiavusta festivaaliolosuhteissa. Lisäksi saimme vapaa-
ehtoisten käyttöön Zendon toimintamanuaalin. 
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