YAD SUMMErToUr2018
26.-27.5. Maailma kylässä, Helsinki
8.-9.6. South Park, Tampere
20.-23.6. Nummirock, Kauhajoki
28.-30.6. Provinssi, Seinäjoki
6.-8.7. Kosmos, Ristiina
12.-14.7. Suomipop, Jyväskylä
13.-14.7. SummerUp, Lahti
20.-22.7. Karjurock, Uusikaupunki
27.-28.7. Puntala-rock, Lempäälä
27.-28.7. Qstock, Oulu
3.-4.8. Jurassic Rock, Mikkeli
17.-18.8. Blockfest, Tampere
(Muutokset mahdollisia)

YAD Youth Against Drugs ry:n jäsenlehti
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Save The Date
KELTAMUSTA
30-VUOTISJUHLASEMINAARI

PEKLO10-16
13.10.

GET TOGETHER -MIITTI

ENTISILLE JA NYKYISILLE YADILAISILLE

LAKLO10-17
14.10.

TÄSSÄ YADILAISESSA:
Millainen on sinun YADisi? s.2 GDPR @YAD s.3
Itse mutta ei yksin/Sami & Exp3rt-hankkeen Tero s.4-5
FESTARIKIERTUE s.6-7 YAD Lontoossa ja Allianssi-risteilyllä s.8-9
YAD välittäjämerkki s.10 Kannabishankkeen kuulumiset s.11
Tapsa ja Marko esittäytyvät s.14-15 Striiban kuulumisia &
Ystäväkirja s.16-17 Huumebiisinä NyrkkitappeluaYadilainen
s.18-19
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Pääkirjoitus

GDPR @YAD

Millainen on sinun YADisi?

STRATEGIAA VOIDAAN AJATELLA nelikentän kautta: 1) Mikä on hyvää ja
toimivaa ja kannattaa ehdottomasti
säilyttää 2) Mikä on vanhentunutta tai
muuten toimimatonta, josta voidaan jo
luopua 3) Mikä on toimivaa, mutta liian
vähäisellä huomiolla tai muuten kehittämisen tarpeessa ja 4) Mikä on periaatteessa ihan toimivaa, mutta aivan liian
isossa roolissa kokonaisuutta ajatellen.
Tämän päivän YADista löytyy varmasti
näitä kaikkia.
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JOS TÄSSÄ KOHTAA HIIPII pelko siitä,
että kaikki tulee muuttumaan, niin ei
hätää. Yhdistyksen toimintaa on kuitenkin kautta linjan kehitetty vapaaehtoisten kanssa, joten tärkeimmät palikat
lienevät jo kohdillaan. Kysymys on hienosäädöstä, uusiutumisesta ja kehittymisestä, yhteiskunnallisten muutosten
ennakoinnista ja niihin reagoimisesta.
Tavoitteena on kuitenkin säilyttää YAD
vahvana ja tunnistettavana toimijana
jatkossakin.
STRATEGIAKYSELY ON AUKI 15.6.
saakka ja löytyy täältä:

Mistä on kysymys:

Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 tehtävänä on suojata luonnollisten henkilöiden oikeutta henkilötietojen suojaan ja taata henkilötietojen
vapaa liikkuvuus EU-alueella.
GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) tulee EU:n jäsenvaltioiden
– eli myös Suomen – sovellettavaksi toukokuussa 2018. Asetuksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa EU:n tietosuojakäytäntöjä ja parantaa EU:n kansalaisten yksityisyydensuojaa.
ASETUS KOSKEE kaikkia niitä Suomessa toimivia organisaatioita, jotka keräävät, säilyttävät ja käsittelevät henkilötietoja, olipa kyseessä sitten iso pörssiyritys, säätiö, yhdistys tai julkishallinnon organisaatio. Koska lähes kaikissa
organisaatioissa ylläpidetään jonkinlaista henkilörekisteriä (mm. asiakas- tai
jäsenrekisteriä), on asetuksen soveltamisala varsin laaja.
(Lähde: Koodiviidakko)

my.surveypal.com/YAD2021

Aurinkoista ja festarintäyteistä
kesää kaikille!
			- Petra

Kuva: Pinja Eerola

Y

ADIN STRATEGIA VUOSILLE 2019–2021 kirjoitetaan tämän kesän
ja syksyn aikana. Strategiassa määritellään
muun muassa sitä, mihin asioihin erityisesti
panostetaan yhdistyksen perustyössä,
mitä asioita tulisi huomioida toimintoja
kehittäessä ja miltä YAD ry:n halutaan
näyttävän tulevaisuudessa. YAD ry on
ollut aina toimijoidensa näköinen järjestö, ja siitä halutaan ehdottomasti pitää
kiinni myös tulevaisuudessa. On tärkeää,
että jokainen Yadinperheen jäsen voi kokea yhdistyksen aidosti omakseen. Toisin sanoen, strategiatyössä pyritään tekemään näkyväksi sitä, miltä juuri sinun
mielestäsi YAD ry:n tulisi näyttää nyt ja
jatkossa. Tähän me työntekijät tarvitsemme apua. Kerro meille miltä sinun
YADisi näyttää!

YADISSA HENKILÖTIEDOISTA on pidetty aina hyvää huolta, ja samaa jatketaan
edelleen. Tietoihin on pääsy vain niillä YAD ry:n työntekijöillä, jotka tarvitsevat niitä toimintojen toteuttamiseen. Koulutuksia, leirejä ja tiimimatkoja
varten kerätyt yksilöivät tiedot poistetaan sitten, kun niitä ei enää tarvita.
Kaikilla rekisteröidyillä on myös oikeus omiin tietoihinsa ja unohdetuksi tulemiseen, eli siihen, että kaikki häntä koskeva tieto poistetaan. Sama pätee
myös esimerkiksi valokuviin; jos meillä on jossain verkkosivuilla, instagramissa tai muussa yhteydessä kuva, josta olet tunnistettavissa etkä halua sen
olevan julkisesti esillä, niin ilmoitathan meille! Lisätietoja YAD ry:n jäsenrekisteristä saat toimistosihteeri Ullalta (yad@yad.fi), Street Teamin rekistereistä Tanelilta (taneli.hytonen@yad.fi) ja valokuvien arkistoinnista tiedottaja Saaralta (saara.mansikka-aho@yad.fi).

Mitä minun pitää tehdä YADin jäsenenä?
KÄYTÄNNÖSSÄ LAKIMUUTOS ei vaadi jäseniltä mitään toimia. Jatkossa erilaisissa ilmoittautumiskaavakkeissa on selostettu todennäköisesti aiempaa
tarkemmin se, miten tietoja tullaan käyttämään ja säilyttämään. YADDIKTIuutiskirjeen tilaajilta pyydettiin suostumus postituslistalla pysymiseen. Jos
olet epähuomiossa unohtanut hyväksyä sen, voit liittyä aina uudelleen uutiskirjeen tilaajaksi. Alaikäisten kohdalta voidaan tarvita jatkossa vanhempien
suostumus esimerkiksi jäsenyyteen.
Yadilainen 2/2018
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SAMI SORJONEN:
0400 152 402
sami.sorjonen@yad.fi
FACEBOOK: Sami YAD

Itse mutta ei
yksin -hanke
Morjensta kaikille!
OLEN SORJOSEN SAMI ja aloitin YAD:lla
ja Itse mutta ei yksin -hankkeessa toukokuun alussa.
TÄHÄN MENNESSÄ HOMMIIN on kuulunut jengiin tutustumista ja yhteistyökumppaneiden kartoittamista, verkkosivun domainin pohtimista ja Tampereen
visiittiä ja tiskikoneen roudaamista ja
työskentelyolojen kohentamista (lue
riippumaton asentamista toimistoon) ja
ja ja.. Juu eli kaiken näköistä tässä muutamassa viikossa on ehtinyt puuhailemaan. Tuntuu sille, että hankkeessa toteutettavalle palvelulle on kysyntää niin
ammattilaisten kuin nuortenkin suunnalta ja siitä ollaan kovin kiinnostuneita vähän joka puolella. Tämä tuo itselle
haastetta työhön ja siitä mä pidän.
KOITETAAN RAKENTAA siis verkkopalvelua 15–29-vuotiaille huumeiden käyttäjille, niitä kokeilleille ja riskiryhmään
kuuluville nuorille ja nuorille aikuisille.
Tavoitteena on tarjota kohderyhmälle
toiminnallista tekemistä, omaa poh-

dintaa ja tiedon etsintää verkon kautta
siten, että kaikki palvelun käyttäjät tulevat nähdyksi ja kuulluksi. Jos siis kuulostaa Striiballe niin kyllä, saman tyylistä palvelua tehdään, mutta mennään
enemmän itsen huoltamisen puolelle
vaikuttamisen sijaan.
YAD OLI ITSELLE AIEMMIN tuttu lähinnä
vaan tarroista, joita olin nähnyt siellä
täällä. Myös huumetietokortit oli tuttuja. Nyt tässä toimiston jakkaraa vajaan
kuukauden kuluttaneena on tullut huomattua, kuinka paljon muutakin YAD on.
Toimintaa on paljon ja onkin mielenkiintoista nähdä mitä kaikkea vielä on
tulossa.
TYÖKAVERIT TÄÄLLÄ Jyväskylässä on
olleet meikäläiselle SUPER avuliaita ja
jeesanneet hienosti alkuun. Kiitti siitä
kaikille! Olen aiemmin tehnyt hommia
Helsingissä nuorisoasiainkeskuksella
vajaat kymmenen vuotta ja tuolloin tutuksi tuli nuorisotalotyö, skeittiparkin
pyörittäminen ja nuorisotyö verkossa.
Lisäksi leirit, retket ja kansainväliset
hommat oli mun lemppareita. Nuokkarihommien jälkeen olin kolmisen vuotta
töissä lastensuojelulaitoksissa eri puolilla Jyväskylää.

Peace and love

Exp3rt-hanke,

kohtaava kokemusasiantuntijuus (2018-2021)

H

ANKE ALKOI HUHTIKUUSSA 2018 uusin kasvoin (hey that's me) ja
hankehan on jatkumoa Expa- sekä Expa2-hankkeille. Hankkeen
tavoitteena on menetelmien juurruttaminen valtakunnallisesti.
Menetelmiä ovat Ränni-menetelmä keskiasteen opiskelijoille sekä
Toni-menetelmä, joka on suunnattu ammattilaisille tai tuleville
ammattilaisille. Hankkeen aikana tavoitteena on myös rekrytoida
kaksi päihdekuntoutujaa oppisopimustyöntekijöiksi, joilla on mahdollisuutena opiskella omasta mielenkiinnosta riippuen joko sosiaali- ja terveysalan
perustutkinto (lähihoitaja) tai ohjauksen ja kasvatuksen perustutkinto (entinen
nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja).

MOI!
OLEN NÖYRÄ JA VAATIMATON poika Pohjanmaalta. Perus positiivinen koiraihminen ja hiukan hölmö (sillai hyvällä tapaa).
Tykkään luonnosta, liikunnasta, pelailusta
sekä kalastan mielelläni. Keskustelen mielelläni ihmisten kanssa ja innostuessa suuni käy kuin konekivääri.
ENSIMMÄISET YAD-TARRAT nähty 1990
-luvulla, mutta yhteisönä tullut tutuksi 7 vuotta sitten ja se oli rakkautta ensi
silmäyksellä. Rakkaudesta puheen ollen,
myös vaimoke on löytynyt toiminnan kautta ja tänä päivänä vietämme elämää yhdessä vuoden ikäisen tyttäremme kanssa.
TYÖNI EXP3RT-HANKKEESSA, jota innolla
haluan viedä eteenpäin, alkoi huhtikuussa
2018. Tulevia kohtaamisia ja haasteita työn
merkeissä odotan malttamattomana.

TERO HOHENTHAL:
0400 218 360
tero.hohenthal@yad.fi
FB: Tero Yad

- Kokemus, siitä on aina hyötyä - Tero

- Sami
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Kuva: Oona Laitinen

Kesä ja festarit!

30 vuotta ehkäisevää
huumetyötä festareilla
YAD YOUTH AGAINST DRUGS valmistautuu
kohtaamaan festarikansaa jokakesäisellä kiertueellaan. Ensimmäiset kiertueen
12:sta festarista ovat jo takana. Festarityö
on YADin vanhimpia työmuotoja: YADin
nuoret ovat tehneet ehkäisevää huumetyötä festareilla perustamisvuodesta 1988 lähtien. Kohtaamisten tavoitteena on herättää
keskustelua ja vahvistaa itsenäistä ajattelua huumeisiin liittyen. Samalla yadilaiset
toimivat esimerkkeinä päihteettömästä tavasta nauttia festaritunnelmasta.
YADIN FESTARITYÖN KONSEPTIIN kuuluu
infoteltta, huumeaiheista materiaalia jaettavaksi, sekä rento joukko asialle omistautuneita nuoria, jotka ovat valmistautuneet keskustelemaan huumekysymyksistä.
YADin teltalla voi vastata "Huumetesti"-nimiseen keskustelunavaukseen, josta saa
valita palkinnoksi tikkarin, kortsun tai korvatulpat. Tänä vuonna teltalla voi pyöräyttää myös (epä)onnenpyörää, joka sekin toimii ajatusten ja keskustelun herättelijänä.
YAD tunnetaan myös asennemateriaaleista: kesän viileimmät vesitatskat ja tarttuvimmat tarrat löytyvät YADin teltalta.

YAD ON MUKANA TÄNÄ VUONNA
SEURAAVILLA FESTAREILLA:
26.-27.5. Maailma kylässä, Helsinki
8.-9.6. South Park, Tampere
20.-23.6. Nummirock, Kauhajoki
28.-30.6. Provinssi, Seinäjoki
6.-8.7. Kosmos, Ristiina
12.-14.7. Suomipop, Jyväskylä
13.-14.7. SummerUp, Lahti
20.-22.7. Karjurock, Uusikaupunki
27.-28.7. Puntala-rock, Lempäälä
27.-28.7. Qstock, Oulu
3.-4.8. Jurassic Rock, Mikkeli
17.-18.8. Blockfest, Tampere

YAD KARTOITTAA KOKEMUKSIA
HUUMEISTA FESTAREILLA kesän ajan
kerättävällä kyselyllä, joka tänä vuonna
toteutetaan sähköisesti osoitteessa
WWW.HUUMEET.FI

K

EVÄT ON OLLUT meidän uusien festarityöläisten sisäänajoaikaa
ja paljon ollaan jo
opittu! Tätä kirjoittaessani eka festarikuutio on jo lähetetty
matkaan Maailma Kylässä -festareille
Helsinkiin.
MAALISKUUSSA PIDIMME vastaaville
koulutus- ja innovointiviikonlopun, jossa syntyikin mm. YAD 30.0 festariteltan
sisustus ja ulkoasu, ja jossa kehitettiin
menetelmiä. Vanha kunnon huumetesti
uudistui siten, että jokainen pääsee nyt
valitsemaan haluamansa aiheet omaan
renksuun / avainnauhaan, ja pisteelle
tulija pääsee niistä valitsemaan. Kysymyksiä uudistettiin toiveiden pohjalta
ja mukaan ovat tulleet uusina aiheina
YAD sekä kannabis. Eli keskustelut tapahtuvat samalla kaavalla, mutta päivän
aiheiksi voi valita ne, joista kokee, että
voi ja haluaa itse vaparina jutella.
HUUMEET FESTAREILLA -KYSELYÄ on
lyhennetty ja se on siirtynyt kokonaan
verkkoon, sen löytää huumeet.fi-sivuston etusivulta. Kyselyn lopussa vastaaja
saa "tunnussanan", jonka kertomalla saa
sitten itselleen tikkarin, kortsun tai korvatulpat.

AIVAN UUTENA MENETELMÄNÄ on vapaaehtoisten ideoinnin pohjalta synnytetty (epä)onnenpyörä: teltalle tulija
pyöräyttää pyörää, ja vapari kysyy listasta oikealta kohdalta kysymyksen,josta
seuraa toivottavasti mainio keskustelu.
Tästäkin palkintona tikkari, kortsu tai
tulpat. :) Tatskoja, leluja ja matskuja
kulkee kuutiossa mukana edelleen totuttuun tapaan.
MUITA TOIVEIDEN MUKAISIA uudistuksia kesään ovat mm. A4-kokoinen keskustelujen kartoituslappu, nokkakärryt
ja aiempaa isompi ruokaraha. Uudet paidat on tehty YAD 30-vee-henkeen, ja ne
on HIENOT!
FESTARIKANSIOTA OLLAAN PÄIVITETTY
ja päivitetään sen materiaaleja edelleen.
Uusia vapareita festarityöhön koulutettiin Tampereella ja Jyväskylässä kevään
aikana yhteensä 15, tervetuloa teille kaikille YADinperheeseen!
JA FESTARIKONKARIT, ottakaahan uudet
tyypit siipienne suojaan, teidän kokemus on arvokasta. Toivotaan että saadaan ihan mahtava fesukesä aikaiseksi
yhdessä!

Aurinkoa!
<3 Anne

050 522 8708 / anne.hamalainen@yad.fi / fb: Anne Yad
P.S. Jos missasit festarihaun, mutta olisit halukas lähtemään, pistäpä koodia!
Parille kekkereille on vielä tilaa, ja peruutuspaikkojakin saattaa jokunen kesän mittaan tulla. :)

Seuraa blogista YADin festarikiertuetta -> WWW.YADINFOPISTEILLA.WORDPRESS.COM
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HELLO YAD, THIS IS LONDON 			
					
CALLING!

Y

ADIN JO PERINTEEKSI muodostuneet Tiimipäivät suuntasivat tällä kertaa Iso-Britanniaan, Lontooseen, 24.3.–27.3. Tiimipäiville kutsuttiin
YADin eri vapaaehtoistiimien aktiivisimpia ja ansioituneimpia toimijoita. Lisäksi reissuun lähti läjä työntekijöitä. Yhteensä matkalla oli mukana 16 huippua tyyppiä!

BRITTIEN MAANKAMARAA koneemme
kosketti klo 8.40 paikallista aikaa. Lentokentältä suuntasimme (erinäisten mutkien ja vaihtelevien reittien kautta) hostellillemme. Kun tavarat saatiin purettua
ja nukuttua enimpiä univelkoja pois, oli
aika katsella, että millaisten kavereiden
kanssa sitä on tullut reissuun lähdettyä.
Tätä selviteltiin erilaisten tutustumisleikkien avulla sekä selvittämällä, kenellä on Tiimipäivien pisin pikkurilli. Ilta
oli varattu vapaalle oleskelulle ja nähtävyyksien ihmettelylle, sekä tietenkin
Bangin pelaamiselle.
ETTEI REISSU MENISI aivan pelkäksi hupailuksi, käytettiin aikaa myös YADin
toiminnan kehittämiseen. Strategiatyön
ja tällä hetkellä nimeä ”Epäonnenpyörä”
kantavan kapistuksen pohdintaan kaikki osallistuivat innolla. Ainakin omasta
mielestäni saimme hienoja ideoita ja tuloksia aikaan lyhyessä ajassa. Oli upeaa
nähdä, kuinka kiinnostuneita ja innostuneita vapaaehtoiset on kehittämään
toimintaa eteenpäin.
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PÄÄSIMME MYÖS VIERAILEMAAN
Mentor UK:lla sekä Releasella. Saimme
kuulla, miten päihdetyötä ja vapaaehtoistyötä toteutetaan Britanniassa. Vierailut olivat todella antoisia ja saimme
kohteistamme paljon uusia ideoita myös
omaan toimintaamme vietäväksi. Vierailujen päätteeksi kävimme jälleen ihmettelemässä maisemia muun muassa
Camden Townissa. Rohkeimmat uskaltautuivat myös pyörähtämään London
Eyessä!
ITSELLENI MIELEENPAINUVIMMAT
muistot tulivat kohtaamisista, niin paikallisten kuin oman porukan kesken.
Reissulla oli paljon naurua ja positiivista
meininkiä!

- Jemina,
*tuntee tunnetta kiitollinen*

OLIN MUKANA EDUSTAMASSA YADIA Allianssi-risteilyllä, jonne osallistui edustajia monista erilaisista nuorten kanssa
työskentelevistä järjestöistä. Nyt muistelen omaa reissuani.
OMA MATKANI ALKOI keskiviikkona
puoliltapäivin, (parikin kertaa kun aina
unohtui jotain :'D) Pääsin siitä kuitenkin
rautikselle ja tapasin Jeminan. Junamatka meni rennosti ja Helsinkiin päästyä
ajateltiin mennä kävellen Länsisatamaan, kun sää oli niin kiva.
LAIVASSA ENSIMMÄISENÄ käytiin etsimässä meidän infopöytä ja tutustuttiin
meidän pöytänaapureihin, Preventiimin
porukkaan. Sen jälkeen mentiin viemään
omat tavarat hyttiin. (Ja meidän hytissä
oli ikkuna!!) Loppuilta meni infopistettä
pyörittäen, Saamelaisveri-elokuvan parissa ja vielä ennen nukkumaanmenoa
kävin vilkaisemassa Scandinavian Music
Groupia.
AAMULLA MEIDÄN piti herätä jo hyvissä ajoin, sillä torstaina olimme mukana
järjestämässä Amazing Race Hyvinvoinnille -rastirataa. Aamulla siis kokoustimme yhdessä Yeesin, Preventiimin, Nyyti
ry:n, ja Suomen Mielenterveysseuran
kanssa. Onneksi siitä siirryttiin porukalla aamupalan kimppuun!
RASTIRADAN AIKANA mulla oli helppoa,
olin lähtöpaikalla vahtimassa, jos joku

Kuva: Henna Siiki

Kuvat: Salla Vuopio
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ryhmä eksyy ja tarvitsee apua rastille
pääsyyn. Kukaan ei eksynyt, joten oli hyvin rento meininki :D
LOPPUPÄIVÄN VIETINKIN taas infopöydän ääressä jutellen kävijöille ja
mainostaen meidän matskuja. Käyntikortit olivat menestys! Ihan lopuksi
mentiin vielä Jeminan kanssa kuuntelemaan Madventuresien luentoa omien
rajojen rikkomisesta.
KAIKEN KAIKKIAAN risteily oli todella
onnistunut, mulla oli todella hyvä fiilis
koko ajan ja risteilystä jäi pelkkiä hyviä
muistoja.

- Henna
Yadilainen 2/2018
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YAD on lanseerannut

Välittäjä-merkin
YAD:N VÄLITTÄJÄ-MERKKI on 30-vuotisjuhlavuoden kunniaksi lanseerattava vuosittainen tunnustus yrityksen tai yhteisön panoksesta ja sitoutumisesta
nuorten kanssa tehtävään ehkäisevään huumetyöhön.

VÄLITTÄJÄ-MERKKI VIESTII SIITÄ, ETTÄ TOIMIJA
* välittää nuorten hyvinvoinnista
* arvostaa vapaaehtoistyötä
* haluaa edistää laadukasta ehkäisevää huumetyötä
* mahdollistaa nuorille päihteetöntä toimintaa
* tukee mahdollisuuttaa huumeettomaan nuoruuteen

MERKIN SAAJA TUKEE YADIA jollain merkittävällä tavalla ja saa sen vuoksi käyttöönsä Välittäjä-merkin, jota voi hyödyntää esimerkiksi omilla verkkosivuilla ja
some-kanavissa. Välittäjä-merkin saaneet yritykset ja yhteisöt listataan myös
YADin nettisivuille.
VÄLITTÄJÄ-MERKIN SAAVAT esimerkiksi kaikki ne festarit, jotka tarjoavat YADin
vapaaehtoisille telttapaikan ja pääsyliput tapahtumaan.
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Kannabishankkeesta päivää,

P

ÄIHDEPÄIVÄT TULIVAT
JA menivät mukavasti
koko hankeporukalla.
Vedimme tapahtumassa Kannabiksen stigma ja kuinka vähentää
sitä -seminaarin, jossa
keskityttiin otsikon mukaisiin aiheisiin.
Oli mielenkiintoista nähdä, kuinka Suomessa on paljon ehkäisevän päihdetyön
porukkaa, joita kiinnostaa viedä työtä
entistä lähemmäksi ihmistä ja ottaa rohkeasti keskusteluun myös nykyisten rakenteiden tuomat ongelmat ja haasteet.
Toisaalta saimme kuulla myös hieman
soraääniä hankkeen tavoitteiden ja toisaalta myös tutkimustulosten suhteen.
PÄIHDETYÖN KENTÄLLÄ kaikuu edelleen hieman liikaa
menneisyyden liioiteltu dramatiikka ja siitä pyrimme aktiivisesti hankkeessa eroon. Ei
ole hyötyä liioitella haittoja,
kun nykypäivänä faktatieto
on niin helposti kaikkien saatavilla - ja hyvä niin! Asioita
tulee käsitellä asioina ja ihmiset kohdata ihmisinä, eikä leimakirvestä
heiluttamalla saada aikaan muuta kuin
harmia ja lisää välimatkaa työntekijöiden ja asiakkaiden välille.

Kuva: Maria Hatvala

me nuorista
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KANNABISPÄIVÄKIRJASTA SAATIIN ensimmäiset versiot painosta ja niitä lähdetään pilotoimaan pikimmiten. Kuvitus
on tällä kertaa jotain muuta, kuin sitä
perinteistä valkoista taustaa kuivilla
teksteillä! Kannabis-aiheiset
faktapaperit saatiin painosta
tuoreena jakoon Päihdepäiville ja vastaanotto niiden suhteen on ollut erittäin positiivinen! Kuvitus on älyttömän
hienoa ja myös faktat on esitetty faktoina. Myös hankkeen
esite saatiin mukaan päihdepäiville. Lisäksi kotisivut on
vihdoin julkaistu ja Saara teki
niissä upeaa jälkeä! Myös niistä on kuulunut kiitosta ja sivustoa täydennetään
aina sitä mukaa, kun uutta materiaalia
saadaan tuotettua tai käännettyä.

Hankkeen sivut löytyvät nyt osoitteesta

www.kannabishanke.fi

KESÄLLÄ JALKAUDUMME FESTAREILLE ja muutenkin vietämme aikaa enemmän pihalla, kohtaamassa ihmisiä ja keräämässä heiltä suoraan palautetta. Toivottavasti
kelit hellii, eikä tarvitse vetää keltaisia sadetakkeja ylle!

Yadilainen 2/2018
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Hanki itsellesi
ELINKAUTINEN?

Haluatko tukea YADin
ehkäisevää huumetyötä?
Tukijäsenyys

YADin jäsenmaksu

6,-/vuosi
tai

ELINKAUTINEN
YAD-jäsenyys
60,-/elämä
Jäsenmaksun voi maksaa verkkokaupassa

www.yad.fi/yadstore
tai suoraan tilille FI28 8000 1401 4735 26
Mainitse viestikentässä nimi ja osoite.
Jäsenenä saat alennusta YADin tapahtumista/koulutuksista ja
jäsenlehti Yadilaisen kotiisi/s-postiisi 4 kertaa vuodessa!
Jäseneksi voivat liittyä kaikki YADin toiminnasta kiinnostuneet.
Yadilainen 2/2018
12
JÄSENYYS
ON KANNANOTTO

HUUMEETTOMAN ELÄMÄN PUOLESTA

20,-/vuosi

Yritys- tai
yhteisötukijäsen
100,-/vuosi
Tukijäsenmaksun voi maksaa verkkokaupassa

www.yad.fi/yadstore

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

(tukijäsenille postitetaan jäsenlehti Yadilainen 4 kertaa vuodessa)

Voit kohdistaa 25% tuesta haluamasi paikkakunnan paikallistiimille,
kirjoita tällöin myös paikkakunnan nimi viestikenttään.
YADin paikallistiimit löytyvät osoitteesta www.yad.fi/yhteys

Toimintaamme voi tukea myös
lahjoituksin, tilinumeromme on
FI28 8000 1401 4735 26
Keräyslupa: RA/2017/881

Yadilainen 2/2018
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Päivää tupahan kaikki YADilaiset,
LEN TAPIO, TAPSAKS
haukutaan. Oon lähtöjäni Alahärmästä ja eksyny Jyväskylään noin
18 vuotta sitten, mut
veri vetää aina takasin.
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Iisalmen paikkari kokoontuu Ylä-Savon Ohjaamossa
parillisina viikkoina torstaisin klo 17-19. Myös kesällä!
YAD IISALMI YHTEYSTIEDOT:
p. 045 228 0085 / Marko Jauhiainen
e-mail: iisalmi@yad.fi
FB: @Yadiisalmi
Insta: @Yadiisalmi

Tervetuloa
mukaan!!

OON 23-VUOTIAS, ja näihinkin vuosiin
on mahtunu vähän kaikenlaista. Oon
ollu mukana nuorisotyön jutuissa päälle 10 vuotta, sen minkä nuorena oppii
sen vanhana taitaa! Turvallisuusalalla
toimin välissä puolisentoista vuotta.
Päädyin YADille sillä tavalla, että minulle suositeltiin YADin pääkallopaikkaa
kuntouttavaan työtoimintaan entisen
työpaikkani pomon puolesta. Entinen
työpaikkani on Jyväskylän keskustan liepeillä oleva nuortentalo.
OLLESSANI TÄÄLLÄ TÖISSÄ ei oo ollu
yhtään tylsää hetkeä, ja työporukka ja
ilmapiiri on mitä parhaimmat. Vaikka
ois kuinka huono päivä, niin heti kun
astuu ovesta sisää, nii parantaa oloa.
Työtehtäviini kuuluu vähän kaikkee, oon
muutenkin vähän sellanen jokapaikanhöylä. Eli siivoomista, pinssien tekoo,
kumipakkausten tekoo ja paljon muuta
pientä näpräämistä, joka on aivan paras
tapa saaha ajatus muualle samalla kun
rokki pauhaa korvissa tai kajareista. Ja
toisinaan teen pieniä korjaus- ja kokoomishommia, kauppareissuja, paikkarissa oon apuna... Niin ja perus konttorihommia, eli kaikkee mahollista laidasta
laitaan. Oon ollut mukana myös päihdekasvatuskeikoilla kouluilla ja kävin
toukokuussa festari- ja infopistekoulutuksen.

Iisalmen YAD;

MARKO JAUHIAINEN:
Puh: 045 228 0085 (Whatsapp toimii myös!)
Youtube: Perstechnique

TAVALLINEN TYÖPÄIVÄNI menee aika
lailla silleen et tulen 08.00-09.00 töihin,
keitän tujut aamusumpit ja luen lehtee
oottaakseni että muut tulee töihi ja saan
päivän hommat. Minua kiinnostaa autot
ja autosoittimet ja soittimet yleisesti ottaen, ja kesälajit, tykkään reissata ja ajaa
ilman päämäärää, ja kun en oo töissä nii
oon paljon nuortentalolla tai sit pyörin
kavereitten kaa kylillä. Tai sitten vaan
ajellaan ilman päämäärää, sitä ei koskaan tiiä, mistä sitä ihtesä löytää. YADilla olo on ollu aivan mahtavaa, täällä kun
saa olla just sellanen häröpallo kun on
oikeestikki, saa siis olla täysin oma ihtesä. Työporukkakin on aivan mahtava,
parempaa työporukkaa saa hakemalla
hakea. Jos mie saisin päättää niin en lähtis täältä pois kirveelläkään.

- Tapsa

Moro!
MUN NIMI ON MARKO JAUHIAINEN alias Perstechnique. Opiskelen tällä hetkellä nuoriso- ja
vapaa-ajanohjaajaksi. Kesäksi pitäisi saada
ammattipaperit taskuun! Ikää multa löytyy 28
vuotta. Toimin Iisalmen paikkaritiimin "tiimivastaavana".
TOIMINTA TÄÄLLÄ SAVONMAALLA ALOTETTIIN 5.4. YAD:in ohessa pyöritän myös
epämääräistä youtubekanavaa joka sisältää savolaesta mustaa huumoria ja muuta
hyvinkin keskustelua herättävää materiaalia! Luonteeltani olen hyvinkin rento/ystävällinen/avulias. Paikkaritoiminta merkkaa mulle paljon. Niin vähän ja suppeasti
kukaan nykysin kouluissa informoi nuorille mitään huumeista/päihteistä. Pyrimme
täällä Iisalmessa antamaan nuorille enemmän harrastusmahdollisuuksia, informaatiota päihteistä ja mahdollisuuksia löytää itselleen uusia kavereita!

- Marko, YAD Iisalmi
Yadilainen 2/2018
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Y AD YSTÄVÄK IR J A

Kesäkuulumiset

Street Teamin päämajasta!

K

MYÖS STREET TEAM on spämminyt
tietoturvapäivityksillä ja esimerkiksi
blogista ”Oikeus tulla unohdetuksi &
GDPR” pääset lukemaan selkokielellä
mitä tietoja striibassa kerätään ja miksi. Päivityksiä nettisivuille on tulossa
tämän tiimoilta ainakin sellaisia, että
vanhat käyttämättömät profiilit häviäisivät jonkin ajan jälkeen automaattisesti. Luovumme myös käyttötausta-kysymyksestä Striibaan rekisteröityessä. Ja
jotain pienempää sälää!

STREET TE

YA D

UT

YO

KESÄN MYÖTÄ KESKIVIIKON Discord-jubailut jäivät tauolle, mutta juttua toki
saa tulla edelleen heittämään pitkin
kesää. Yhteiset chat-spektaakkelit palailevat sitten myöhemmin. Raporttien
osalta Street Teamissa kuhina on ollut
tasaisen aktiivista, josta iso kiittäminen
kaikille vapaaehtoisille. Matskua löytyy
hyllystä hyvät määrät ja vaikka YADin
festarikiertue verottaa niistä osansa

Katja Huttunen

SYNTYMÄPÄIVÄ:

sekä Discord on tauolla, ei tarvitse koko
Striibailua onneksi unhoittaa! Nauttikaa
hyvistä tarroituskeleistä.

AM

ESÄ SAAPUI KADUILLE joten niin myös
klassiset kesätehtävät
’Fillarikesä’ sekä ’Katuluuta… Eiku liitu!’.
Fillarikesä-tehtävässä
sun on mahdollisuus
osallistua leikkimieliseen kilometrikisaan YAD:n joukkueessa. Kisassa poljetaan polkupyörillä, kerätään kilometrejä
joukkueena ja kilpaillaan muita vastaan.
Kilometrejä on tällä hetkellä kerääntynyt
meille jo 1 107,8, joista Street Teamilaisten polkema osuus on huiiikea. Liituilutehtävässä taas saa päästää luovuutensa
kukkimaan harmaille asfalttikentille katuliitujen avulla. Näiden lisäksi vastaamalla YADin strategiakyselyyn on mahdollisuus napata itselleen 10 pistettä
uusimmasta Täsmäisku-tehtävästä.

NIMI:

HA
GAI

NST

G
DRU

Taneli // Street

S

16.5.1988

HENKINEN IKÄ:
30

HOODIT:

Hankasalmi/Äänekoski

TIIMI(T) YADISSA:

Paikkari, festari, Street Team

MITEN PÄÄDYIN YADIIN:

Kaveri perusti paikkarin
Hankasalmelle ja sitä kautta
tutustuin enemmän toimintaan.

LEMPISUKLAA:

Fazerina, varsinkin se jäätelö
on ihan älyttömän hyvää.

MOTTO: Keep smiling ^_^

PARAS YAD-MUISTONI:
Meidän paikkarin reissu
pakohuoneeseen.

MUITA TERVEISIÄ:

Toivottavasti teillä kaikilla on
mahtava kesä ja muistakaa
välillä mennä luontoon ja nauttia
kaikista pienistä asioista.

Team Crew
YADin Ystäväkirjassa tehdään meidän mahtavat vapaaehtoiset
tutuiksi (niillekin, jotka eivät ole jo muuten heihin törmänneet)!
Esittelemme joka Yadilaisessa 1_2 YADityyppiä.

16 Yadilainen 2/2018

Yadilainen 2/2018

17

Lyr ics
Nyrkkitappelu

www.huumebiisit.fi

E

Tahdon olla hippi

Nyrkkitappelu:

(Bangkok shocks Saigon shakes
Nyrkkitappelu rocks 2013)

Tahdon olla hippi

Ei jaksa stressaa, hermot menee ellen
Aamusta asti laita vapaasti ajatellen
Indiskan kuvastossa väsäilen

NSI KERTAA KAPPALEEN nimen lukiessani ajattelin ”Hippeilyn iloista laulava
kappale, jee!”. Mutta
kappaleen alkaessa
ja pitemmälle sanoja kuunnellessa pinnan alta löytyi
jotain muuta. Esiin nousi kuva huolettomasta päihteidenkäytöstä, josta
on vaivihkaa tullut toistuvaa arkea.

Visuaalit katselen
Matkalla baariin jostain mukaan dyykkaan toisen puhevammaisen
Mä tahdon olla hippi
Mä maksan bäkkiin ku sossut tulee
Mä tahdon olla hippi, joo

VIERESTÄ KATSOTTUNA tilanne turhauttaa ja ihmisten tai kavereiden
passivoituminen vihastuttaa. Siinä
ainekset hyvään punkkimäiskeeseen.
Nyrkkitappelu nostaa kappaleesaan esiin epäkohtia ja ongelmia, mutta
silti itse kuulen kappaleessa vahvimmiten kohtuuden teeman.
KUKAPA EI TAHTOISI OLLA HIPPI, kelailla fiksuja ja elää rennosti, mutta liika
on liikaa. Passivoituminen tai pään tyhjentäminen ajatuksista ei ole ihannoitava päämäärä: ”Tää on jopa mulle liian kova trippi”.

- Taneli

Tule keskustelemaan kappaleesta -->

www.huumebiisit.fi/muu/nyrkkitappelu-tahdon-olla-hippi

18 Yadilainen 2/2018

Tuopin itselleni sosialisoin
Omaisuuden yhteiseksi teen
En usko näkemykseen porvarilliseen
Tai heitä vielä yks tai toinen
Jotain on pielessä
Jotain liikkuu vielä mielessä
Mä tahdon olla hippi
Mä maksan bäkkiin ku sossut tulee
Mä tahdon olla hippi, joo
No nii, hipit
Sä tahdot olla hippi
Mut tää on jopa mulle liian kova trippi
Sä tahdot olla hippi
Mut tää on jopa mulle liian kova trippi
Sä tahdot olla hippi
Mut tää on jopa mulle liian kova trippi
Sä tahdot olla hippi
Mut tää on jopa mulle liian kova trippi

Yadilainen 2/2018
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ILMO ITU STAU LU

SAINPAS SANOTTUA!

N

WANTED! Vapaaehtoisia YADin juhliin 13.-14.10.
►► Etsimme entisiä ja nykyisiä YADin vapaaehtoisia ottamaan koppia
juhlaseminaarin ohjelmasta

YT ANNAN KUULUA,
koska sydämeni niin
sanoo. Aluksi täytyy ylistää meidän
nuoria opiskelijoita,
jotka ovat pohtineet omaa suhtautumistaan huumeisiin ja keskustelleet
niistä avoimesti, näin parin Ränni-menetelmä-keikan jälkeen. Äärimmäisen
aktiivista pohdintaa siis on ollut ennen
keikan vetoa ja palautteen muodossa,
sekä rohkeasti ovat keikan aikana avautuneet omasta tai läheisten huumeiden
käytöstä. Rohkeita ovat meidän nuoret ja
erittäin fiksuja tulevaisuuden rakentajia!
Samalla haluan myös ylistää ja kiittää
omalta osaltani meidän TÄRKEITÄ vapaaehtoistyöntekijöitä. Te kaikki teette
erittäin hyvää ja arvokasta työtä!

Erilaisia ihmisiä tarvitaan meidänkin
yhdistyksessä, eri osaamisella ja eri kokemuksilla varustettuja. Kiitos, sillä te
teette siitä rikkaan kokonaisuuden.
ERILAISUUDESTA TULIKIN TÄLLAINEN
MIELEENI:
Erilaiset tiet ja maisemat ne vaihtelua tuo, on polkuja rosoisia ja kauniita
keskellä metsän. Asfalttipäällysteisiä
moottoriteitä, yksisuuntaisia ja valtavia
moniliittymiä. Toinen kulkee itään ja
toinen taas länteen. Joku tuntee kiertotiet, toinen taas oikotien. On suuntaviittaa keskustaan ja toinen näyttää taajaman. Toinen tuntee kylän ja toinen taas
kaupungin, mut kaikki tuntee tien, sen
yleisen ja meidän tien yhteisen.

-Tero-

yaddikti

s ry:n uutiskirje
Youth Against Drug

OLETHAN TILANNUT YADIN UUTISKIRJEEN?
GRPR TIPAUTTI osan uutiskirjetilaajista pois, mutta tilauksen voi helposti uusia
nettisivuilla www.yad.fi (lomake löytyy etusivulta). Tilaamalla 6 kertaa vuodessa
ilmestyvän Yaddiktin pysyt parhaiten perillä siitä mitä, missä ja milloin tapahtuu.
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►► Voisitko esimerkiksi pitää puheenvuoron ja kertoa vapaaehtoistyöstä
YADissa? Tai keksiä toiminnallista ohjelmaa seminaariin? Tai laulaa lurauttaa
biisin? Ilmianna halukkuutesi osallistua ohjelman kehittämiseen Annelle
anne.hamalainen@yad.fi, niin mietitään miten voisit olla mukana :)
►► Vapaaehtoisille tarjolla evästä ja majoitus YADin toimistolla (jolloin voit
kätevästi jäädä suoraan seuraavan päivän GetTogethereihin)

Save The Date
KELTAMUSTA
30-VUOTISJUHLASEMINAARI

PEKLO10-16
13.10.

G
ET TOGETHER -MIITTI
ENTISILLE JA NYKYISILLE YADILAISILLE

LAKLO10-17
14.10.

Yadilainen 2/2018
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T ap ah t u m a ka l e n t er i

Yhteystiedot
Jyväskylä

KESÄkuu

LUTAKONAUKIO 3, 40100 JYVÄSKYLÄ

»» 8.-9.6. SOUTH PARK, TAMPERE
»» STRATEGIAKYSELY ON AUKI 15.6. SAAKKA: my.surveypal.com/YAD2021
»» 20.-23.6. NUMMIROCK, KAUHAJOKI

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

»» 28.-30.6. PROVINSSI, SEINÄJOKI

Anne Hämäläinen
ehkäisevän huumetyön
suunnittelija
050 522 8708

Pasi Vastamäki
projektityöntekijä
(Kannabishanke)
040 350 2954

Kim Hokkanen
oppisopimustyöntekijä
040 721 2415

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

Taneli Hytönen
verkkovapaaehtoistyön
Saara Mansikka-aho
suunnittelija (Street Team) järjestötiedottaja
0400 234 317
040 350 0644

HEINÄkuu
»» 6.-8.7. KOSMOS, RISTIINA
»» 12.-14.7. SUOMIPOP, JYVÄSKYLÄ
»» 13.-14.7. SUMMERUP, LAHTI

Tampere
HALLITUSKATU 25, 33200 TAMPERE
Petra Karinen
vt. toiminnanjohtaja
040 551 9067

»» 20.-22.7. KARJUROCK, UUSIKAUPUNKI
»» 27.-28.7. PUNTALA-ROCK, LEMPÄÄLÄ
»» 27.-28.7. QSTOCK, OULU

ELOkuu
»» 3.-4.8. JURASSIC ROCK, MIKKELI

Janne Paananen
toiminnanjohtaja
(opintovapaalla vuoden 2018)

Jemina Niemi
ehkäisevän huumetyön
suunnittelija
040 553 5701

Maria Hatvala
projektityöntekijä
(Kannabishanke)
040 350 2734

Tero Hohenthal
projektityöntekijä
(Exp3rt-hanke)
0400 218 360

Riikka Pulkkinen
projektityöntekijä
(Kannabishanke)
040 350 2040

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

»» 17.-18.8. BLOCKFEST, TAMPERE
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www.yad.fi/facebook

www.yad.fi/twitter

www.yad.fi/instagram

www.yad.fi/youtube

