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Pääkirjoitus

Koska kukaan ei ole ihmisroska

S

YYSKUUSSA MEDIASSA JA SOMESSA on
kohuttu Oulun kaupunginvaltuustossa
käytetystä
termistä
”ihmisroska”,
jolla
viitattiin katukuvassa näkyviin päihteiden ongelmakäyttäjiin. Vastaava kohu nähtiin Tampereella 2012, jolloin kokoomuksen edustaja
käytti samaista termiä. Molempia yhdisti myös korkea asema terveyden- ja
sairaanhoidossa; Oulun valtuutettu oli
siviiliammatiltaan yksityisiä terveyspalveluita tuottavan Pihlajalinnan alueellinen toimitusjohtaja, Tampereella ihmisroskasta puhunut henkilö oli puolestaan
erikoislääkäri ja lääketieteen opettaja
Tampereen yliopistollisessa sairaalassa.
Kuudessa vuodessa on moni asia muuttunut, myös suhtautuminen möläytyksiin. Siinä, missä vuonna 2012 Tampereen tapaus herätti lähinnä paheksuntaa
ja valtuutetun näkökulmasta irtisanoutumista, seurasi Oulun puheenvuorosta nopea irtisanominen. Ihmisroskasta
puhuvaa henkilöä ei katsottu sopivaksi
johtajaksi terveyspalveluja tuottavalle
taholle.
STIGMAN HÄLVENTÄMINEN ja inhimillisen näkökulman tuominen mukaan
päihteiden ongelmakäyttäjiä koskevaan
keskusteluun on keskeinen tavoite myös
YAD ry:n toiminnassa. Kokemusasian-

tuntijat kouluttavat Toni-menetelmällä sosiaali-, terveys- ja nuorisoalojen
ammattilaisia ja sellaiseksi opiskelevia.
Kohtaamiset opiskelijoiden kanssa ovat
tunteikkaita, molemmin puolin silmiä
avaavia ja tunnelmaltaan lämpimiä.
Toivon ja uskon, että niillä opiskelijoilla, jotka pääsevät osallistumaan näihin
kohtaamisiin, on mahdollisuudet suhtautua inhimillisellä otteella kohtaamiinsa päihdeasiakkaisiin silloinkin, jos
työpaikan ilmapiiri ei siihen suoranaisesti kannusta.
KULTTUURI MUUTTUU vähitellen, mutta
ei itsekseen. Meillä jokaisella on mahdollisuus puuttua, älähtää, opastaa ja
korjata, kun joku tietämättömyyttään
(tai tympeyttään) puhuu loukkaavasti
päihteiden ongelmakäyttäjistä. Joukkovoima osoittaa, että että yleinen mielipide on aina ihmisen puolella. Leimaamalla ei vähennetä päihteistä aiheutuvia
haittoja, vaan päinvastoin, nostetaan
kynnystä hakea apua ja tukea silloin, kun
omat keinot eivät enää riitä.
TUNTUU HYVÄLTÄ, että v. 2018 ei Suomessa voi enää julkisesti kutsua ihmisryhmää roskaksi ilman vakavia seuraamuksia. Ja toisaalta kauhealta, että
tuossa asemassa oleva henkilö on luullut
sitä mahdolliseksi. Toivotaan, että tämä
oppitunti jäi muidenkin kuin itse valtuutetun mieleen.

Raikasta syksyä kaikille,
ja muistakaa ilmoittautua
YAD ry:n 30-vuotisjuhliin!
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- Petra

Kutsu YAD ry:n
syyskokoukseen
AIKA: su 25.11. 2018 klo 14.00 alkaen
PAIKKA: YAD ry:n Tampereen toimisto (Hallituskatu 25)

1.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2.
3.
4.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5.
6.

Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta

7.

Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä, valitaan puheenjohtaja ja
hallitus

8.
9.
10.

Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

Päätetään työjärjestys
Käsitellään ja vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä strategia vuosille 2019-21

Nimetään edustajat niihin järjestöihin, joissa yhdistyksellä on edustusoikeus sekä edustajat niihin ja järjestöihin ja tai yhteistyöryhmiin, joiden
jäsen yhdistys on.

Käsitellään muut mahdolliset asiat
Päätetään kokous

Tervetuloa mukaan valitsemaan uutta
hallitusta! Äänioikeus syyskokouksessa on kaikilla
jäsenmaksun maksaneilla. Kahvitarjoilu.
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Ä OON JESSE JA
ALOITIN YADILLA
syyskuun alussa
Exp3rt-hankkeessa, eli olen töissä
päivisin YADin
Tampereen toimistossa ja opiskelen kolmena päivänä
kuukaudessa Tredussa, josta tarkoituksena on valmistua lähihoitajaksi erikoistuen päihde- ja mielenterveyteen.

Heipparallaa!

YKSYISIÄ TERVEISIÄ
TÄÄLTÄ
Tampereelta kaikille! Mää olen
Marjo ja olen lähtenyt
vasta tänä vuonna syvemmin tutustumaan
YAD:n
toimintaan,
vaikkakin ennestään myös tuttu järjestö
noin niin kuin pintapuolisesti. Oon ollut
mm. keväästä asti mukana tänä vuonna
startanneessa Kannabishankkeessa jakamassa omia kokemuksiani. Toiminut
siis eräänlaisena tietopankkina. Heh.
Nyt sitten aloitin syyskuun alussa oppisopimuskoulutuksen yhteisö- ja nuoriso-ohjaajaksi Exp3rt-hankkeen sisällä.
On ollut super jännittävää ja innostavaa
ryhtyä monen vuoden tauon jälkeen tositoimiin, eli rakentamaan omaa elämää
unelmiksi mitä mahtavimman työyhteisön tukemana. On ihana herätä aamuisin tietäen, että mulla on paikkani jossain, missä mua arvostetaan ja otetaan
ilolla vastaan just sellaisena kuin olen
kokemuksineen kaikkineen. Ne oman
elämän eletyt varjopuolet ei enää kolise luurankoina kaapissa, vaan niistä voi
ammentaa jotain hyvää ja kestävää. Tää
on ollut mahtava asia ymmärtää!

LOPUKS VIELÄ KEPEET TRIVIAALIT: Olen
26-v. Orivedeltä lähtöisin lujilla arvoilla
ja rennolla otteella varustettu tyyppi.
Tässä vuosien saatossa kuitenkin vahvasti tamperelaistunut nääs!
OLEN KOTINI AINOA IHMISASUKKI, mutta seuraa ja rakkautta mulle jakaa karvainen 3-vuotias juippi nimeltään Samael.
Sintti on sekaroitunen huskymix, jolle
en osaa lakata keksimästä yhä uusia lempinimiä.. Koen itseni monellakin tasolla
luovaksi tyypiksi, mutta piirtely ja maalailu on ollut valitettavasti vuosien tauolla. Nyt pikkuhiljaa kuitenkin oon lähtenyt herättelemään varovaisesti noita
puolia taas itsessäni. Tykkään myös
kovasti kirjoittamisesta, mutta siihenkin hommaan on vähän tatsi vielä hakusessa. Työpäivien jälkeen mut löytää
yleensä Sampin kans ulkoilemasta, kokkaamasta ja sarjojen/dokkareiden yms.
parissa löllöilemästä. Mun pää on täynnä
ideoita ja intoa uusiin juttuihin himakuvioiden laajentamiseks, mutta toistaseks
näillä mennään ja näin on hyvä.
MUN PÄÄNSISÄISET MANTRAT onkin
tällä hetkellä: Tee sitä mikä toimii. Muista pysähtyä ja hengittää. Keep it simple!

Marjo a.k.a Tihu
P. 040 689 2483
FB: Marjo Yad
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OLEN SYNTYJÄNI KOTOISIN Etelä-Suomesta, Tampereelle tulin asumaan Silta-valmennuksen kautta, jossa olin koevapaudessa. Itselläni on omakohtaista
vankila- sekä päihdekokemusta usealta
vuodelta, alkaen ihan viihdekäytöstä,
josta sitten siirrytty kovempiin ja aina
vain kovempiin. Voisin sanoa, että löytyy kokemus jokaisesta perus ja vähän
erikoisemmastakin päihdeaineesta mitä
Suomesta löytyy.
OLEN MYÖS NUORESTA asti kiertänyt
erilaisia vankiloita läpi aina alkaen Keravan Nuppulinnasta (ent. Nuorisovankila) Helsingin Sörnäisten vankilaan.
Tiedän myös paljon siitä kulttuurista ja
elämästä.

JOS JOLLEKIN TULEE jotain kysyttävää
tai ajatuksia näihin liittyen, tai ylipäätään halua keskustella aiheista, vastaan
mielelläni. Omasta mielestäni tiedän
niistä jonkin verran, jos en muuten, niin
ainakin oman kokemuksen kautta. Olen
ollut raittiina kohta pari vuotta ja melkein saman verran tupakoimatta.
HARRASTAN SKEITTAUSTA, mitä olen
nuorempana tehnyt paljon ja joka sitten
käytön lisääntyessä jäi pois, mutta olen
alkanut uudestaan tykätä lajista. Sitten
käyn myös noin 4 krt viikossa punttisalilla treenaamassa ja kesäisin treenaan
ihan ulkosaleilla aina kelien salliessa.
ODOTAN INNOLLA kaikkea uutta mitä
elämä ja tämä työ tuo tullessaan, olemme käyneet Teron ja Marjon kanssa vetämässä Toni-menetelmää sekä nuorisotalolla ja olen kyllä tykännyt jokaisesta
päivästä!
EI MUUTAKUIN hyviä syksyjä kaikille ja
tapaamme varmasti YADin järjestämillä
tapahtumilla.

Peace,
Terv. Jesse

P. 040 689 2480
FB: Jesse Yad

Valokeilassa Exp3rt-hanke
SYKSY ON LÄHTENYT KÄYNTIIN kutakuinkin ryminällä, mutta mukavaa on
ollut. Opparitkin ovat päässeet heti
työn tekemisen makuun, Toni-menetelmän puitteissa. Keikkaa Tampereella
on ollut niin sairaanhoidonopiskelijoille
kuin myös lähihoitajaopiskelijoille eikä
loppua näy. Jesse pääsi myös kotikonnuilleen Keravaan infoon meidän toiminnasta ja keskustelamaan huumeista.
Huhujen mukaan myös Jyväskylässäkin
keikkaa on ollut.

KOKEMUSASIANTUNTIJOIDEN YHTEINEN MÖKKIVIIKONLOPPU on nyt varattu
marraskuulle ja päivät on 23.–25.päivä.
Tätä suunnittelemme nyt innolla. Oppareiden kanssa työn alla on myös tuleva
kohtaava asiantuntijuus työpajoilla.

- Kokemus, sitä tarvitaan aina Exp3rt-hanke, Tero
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Nyt on sanottava,
etten oikeen tiiä
mistä aloittaisin...

Verkkopalvelu 15–29-vuotiaille huumeita käyttäville,
niitä kokeilleille ja käytöstä kiinnostuneille nuorille.

K

NO TILANNE MENI JOTENKIN NÄIN:
Hanna houkutteli mut Katutason nuokkarilta tänne Yadille kuntouttavaan,
ensin ajatuksena oli että Katutaso olisi
pitänyt mut parina päivänä viikossa ja
Yadi parina, mutta tulinkin sitten kokonaan Yadille, mikä oli oikea päätös.
Aloitin pienillä työtehtävillä ja vastuu
lisääntyi, kunnes Hanna ehdotti opparille tulemista. Mua pelotti se ajatus,
pystynkö sitoutumaan niin pitkäksi aikaa (2,5vuotta). Mietin sitä pitkään, tais
mennä puoli vuotta. Koko ajan vastuu
kasvoi ja sekin olin tosi hämmentävää,
miks MINÄ saan noin paljon vastuuta.
Ja nyt sitten ollaankin siinä tilanteessa
kahden vuoden opparin, että siirryin toisiin töihin elokuun alusta Nuortentalo
Katutasolle, syksyllä suoritan viimeisen
näytön ja otan paperit ulos. Ja nyt meen
Hannan perässä uusiin töihin. Ähry ja
Tuhru is back!
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Kuva: Pinja Eerola

UN NELISEN VUOTTA
sitten liityin Expaan
vapariks, ajattelin sen
olevan hyväksi nuorille, kun jaan omaa
kokemusta ja hyväksi
itselleni, saisin sitä
kautta käsiteltyä asioita ja saan päiviin
täytettä.

SANAT EI MITENKÄÄN RIITÄ kertomaan
kuinka kiitollinen oon tälle YAD-perheelle, jokaiselle teille. Ootte antanut
mulle paljon eväitä jatkoon, ilman teitä
en olisi kasvanut tällaiseksi ihmiseksi,
ilman teitä en olisi oppinut tältä alalta
ja laadukkaasta ehkäisevästä huumetyöstä. Teille kaikille löytyy paikka mun
sydämestä. Oon onnellinen ja kiitollinen
millaisia ihmisiä oon saanut tän perheen
kautta elämään.
VIELÄ KERRAN, todella SUURI kiitos yhteisistä hetkistä, ihan kaikesta ja hyvää
jatkoa teille. Teistä on mihin vaan tässä
elämässä!
Ps. Tulkaahan joskus moikkamaan

Rakkaudella Kimmo <3

M

ORJENS TÄÄLTÄ ITSE MUTTA EI YKSIN
-hankkeesta,
tuttavallisemmin IMEY:stä. Kesä oli ja
meni ja omalta osalta se meni aikalailla
toimistolla tutustuessa ihmisiin ja muuhun YADin toimintaan ja suunnitellessa syksyä ja sen kuvioita. Nyt elokuun
alusta saakka on taas ollut,
sanotaanko aktiivisempaa
menoa, mutta se on kyllä
ollut ihan tervetullutta.
ELOKUUSSA jatkoin
mahdollisten
yhteistyökumppanien
tapaamisia ja ne on
kyllä sujuneet hyvin.
Hankkeesta ollaan kiinnostuneita ja sille tuntuisi
olevan hyvin tilausta.
SYYSKUUN ALUSSA julkaistiin myös
kohderyhmän palvelutottumuksia ja
verkon käyttöä selvittävä kysely, joka
sulkeutui nyt syyskuun puolivälin tietämillä. Kyselystä saatiin hyvin tietoa
ja ajatuksia palvelun luonteesta ja siitä
millaiseen suuntaan palvelua kehitel-

lään. Kesän aikana mun ja mahtavan
harkkarini Arkoksen kanssa yhteistyönä
tehty kysely oli todellakin meille tärkeä.
NYT SYYSKUUSSA meidän mahtava Saara suunnitteli hankkeelle logon ja sivustolle ulkoasua ja niistä tuli ainakin
omaan silmään erittäin onnistuneet.
Syyskuussa myös luotiin hankkeelle
FB-sivut ja Instagram-profiili. Ottakaas
seurantaan ”Jumipuisto.fi" – siellä pyrin
olemaan aktiivinen myös.
VIIME VIIKOLLA myös saatiin kasaan hankkeen
ohjausryhmä, just sopivasti, sillä nyt alkaa
olemaan hyvin asiaa
ja juttuja, joita käsitellä.
K O U LU T TA U T U M A A N KIN OON kerennyt ja tätä
kirjoittelenkin digitaalisen
nuorisotyön kehittämistapaamisen aikaan. Digitaalisessa nuorisotyössä on paljon menossa ja ite haluan
olla jatkuvasti kartalla mitä tätäkin alaa
koskeva työmuoto on tänä päivänä ja
mihin suuntaan se on menossa.
MUT HEI MOIKATAAN KUN TAVATAAN!

- Sami
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Kuva: Jenni Suhonen
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AD:N FESTARIKESÄN
2018 voidaan sanoa
onnistuneen yli odotusten. Kohdattujen
ihmisten määrä nousi
edellisvuosista, ja vapaaehtoisilta kerätyt
festaripalautteet olivat mitä suurimmassa määrin positiivisia. Kesän aikana
saatiin myös todella hyviä kehitysideoita, joiden pohjalta festarityötä päästään
kehittämään ensi vuotta ajatellen.
KEVÄÄLLÄ PÄÄTETTIIN ottaa tavoitteeksi YAD:n infopiste vol. 30.0. Uudistetussa
vastaavien koulutus- ja kehittämisviikonlopussa luotiin fesuteltan sisustusta
sekä uudeksi menetelmäksi epäonnenpyörää. Epäonnenpyörä saikin huikean
hyvän vastaanoton kesän aikana – ja
kesän kuluessa testattua raakaversiota
onkin hyvä kehittää eteenpän!
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Lukuja:
13 festaria

KAIKENLAISIA KOMMELLUKSIA kesän
varrelle mahtui myös, mutta kaikesta
selvittiin. Kiitos vapareille ja vastaaville
innovatiivisuudesta ja joustavuudesta.
ITSELLENI TÄMÄ OLI ensimmäinen kesä
festarityötä, ja täytyy sanoa, että jännitin sitä etukäteen hurjasti. Kaikki kuitenkin soljui jotenkin hurjan mukavasti
ja täytyy vain todeta taas kerran – YADilaiset on niin timanttista joukkoa, ettei
paremmasta väliä! Ehkä tärkeintä, mitä
opin fesukesästä on, että hyvällä asenteella ja tiimityöllä mennään tosi pitkälle. Jokaisen panos ja vastuunotto fesuilla
on todella tärkeää.
KIITOS SINULLE, festarityöläinen, toivottavasti olet festarijoukkojen vahvuudessa myös ensi kesänä!

- Anne

Festaritunnelmiin
Yadilainen
3/2018 voi palata blogissa -> WWW.YADINFOPISTEILLA.WORDPRESS.COM

P

30 festarivuorokautta
4162 kohdattua ihmistä
1900 epäonnenpyörän pyöräytystä
85 vapaaehtoista (joista 38 eri tyyppiä)
8 vastaavaa
Eniten kohtaamisia: Blockfest (738)
4,9/5 keskiarvo väittämälle ”Voisin lähteä
tekemään festarityötä myös ensi kesänä”

URKUVIIKONLOPPUA VIETETTIIN 14.-16.9. kaiken kaikkiaan 16 hengen voimin Muuramessa, Riihivuoren päällä sijaitsevassa tunnelmallisessa Riihitulkku Lodgessa, joka oli varustettu 18 makuupaikalla,
hämäävällä saunanovella, discojääkaapilla, miniatyyrikeittiöllä sekä
ainakin sadalla vessalla. Ekana iltana oli vuorossa speed dating YAD
edition, sekä toki syömistä, pelailua ja hengailua.

LAUANTAIN OHJELMASSA oli kuluneen
kesän tilastojen ja fiilisten purkua ja
avautumista, fesumenetelmien kehittämistä kokemuksen perusteella, ulkoilua
(jota rankkasade vähän lyhensi), ruokaa,
ruokaa, ruokaa, sekä ”joulupukki”, eli
stand up -koomikko Miika Pettersson.
Iltaan kuului pelejä, saunaa ja asiatonta
(hehheh) oleskelua. Sunnuntaina tehtiin vielä ryhmissä festarityön maisemat
vuodelle 2019, kierrätettiin positiivisuuslappuja ja testattiin uutta sähköistä
palautelomaketta. Sitten olikin jo aika
suunnata kotia kohti.

FESTARIVAPARIT ÄÄNESTÄVÄT JOKA
VUOSI keskuudestaan Festarijyrän, joka
on toiminut esimerkillisesti ja YADikkaan sisukkaasti! Tänä vuonna Festarijyräksi valittiin Janne Kalliokulju – paljon onnea Janne!

VIIKONLOPUN AIKANA syntyi todella
monia timanttisia kehittämisajatuksia
ja ideoita, joita pyritään viemään eteenpäin tulevana vuonna ja tulevina vuosina käytäntöön!

"Siitä näki kuinka se tykkäsi tehdä
työtä ja sai oikein mukavia ja pitkiä
keskusteluja aikaa.”

JANNEA ÄÄNESTÄNEET PERUSTELIVAT
VALINTAANSA MM. SEURAAVASTI:
”Janne, hän teki mielestäni ensikertalaiseksi todella aktiivisesti hommia
ja keskusteli monien ihmisten kanssa."
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Korttipelejä, muutamat festarit,
mediaa ja huikeita kohtaamisia

Näistä koostui kannabishankkeen kesä!

K

ta ja toisaalta myös suojaavista keinoista,
joita nuorilla on jo käytössään. Neutraalista työotteesta saimme paljon kiitosta
nuorilta, jotka olivat usein aluksi hieman
epäileviä sen suhteen, saisivatko he taas
kuulla saarnaavaa valistusta heidän elämäntavoistaan.
HANKKEEN TYÖNTEKIJÄT näkyivät kesän aikana myös sekä mediassa että naapurimaan puolella: Kim oli heinäkuussa YLEn A-studiossa keskustelemassa
Sveitsissä laillisena myytävästä ”kevytkannabiksesta”. Keskustelussa menivät
iloisesti sekaisin kaikki kannabiksen

Aluehallintoviraston virkamiehiin. Ammattilaisten kiinnostus hankkeeseen
sekä kannabikseen on erittäin runsasta,
mikä tekee verkostoitumisesta helppoa.
Samalla siihen liittyy paljon vastuuta:
ammattilaisten odotukset ovat
korkealla.
NYT SYKSYLLÄ KEHITTÄMINEN
jatkuu yhdessä nuorten ja
ammattilaisten kanssa. Juuri
saatiin painosta ulos kannabis-spesifi nelikenttä, joka on
työkalu kannabiksen käytön ja
vähentämisen tai lopettamisen haittojen ja hyötyjen vertailuun. Nelikentän toiselle puolelle on
koottu käytännön vinkkejä vähentämiseen ja lopettamiseen sekä riskien välttämiseen.

Kuva: Riikka Peltola

Kuva: Petra Karinen

ANNABISPELIKORTIT
SAATIIN PAINOSTA juuri
parahiksi mukaan festareille, samoin hankkeen hupparit teemalla
”Haittaako?”. Teemaa
käytetään myös tulevissa materiaaleissa sen herättämän kiinnostuksen vuoksi. Riikka, Pasi ja Maria
jalkautuivat Ilosaareen, Naamoille, Puntalaan ja Blockfesteille keskustelemaan
kannabiksesta ja kyllähän se on aihe,
joka kiinnostaa ja puhututtaa. Kesän
aikana kohdattiin satoja nuoria, joilta
saimme tärkeää tietoa koetuista haitois-

päihdekäytöstä lääkekäyttöön ja ”kevytkannabikseen”. Tämä oli hyvä osoitus siitä, että kannabikseen liittyvässä
julkisessa keskustelussa on vielä paljon
selkeyttämisen tarvetta. Karin osallistui
heinäkuussa
huumausainepolitiikkaa käsittelevään
paneeliin, joka järjestettiin
Ruotsin suurimman poliittisen
keskustelufoorumin
Almedals-viikon yhteydessä.
Paneelikeskustelussa
kävi
ilmi, että hyvin monet meitä täällä Suomessa puhututtavat kannabikseen liittyvät teemat, puhututtavat
myös muissa Pohjoismaissa. Keskustelu
antoi paljon virikkeitä hankkeen puitteissa tehtävään vaikuttamistyöhön.
Tuija kontaktoi Pohjois-Suomen alueen
verkostoja aina pienistä järjestöistä

Kannabishankkeen etenemistä voi seurata osoitteessa:
www.kannabishanke.fi. Paljon mielenkiintoista on luvassa!
10 Yadilainen 3/2018
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Tule YADin TEKIJÄKSI!
Mistä on KYSE?

►► Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous järjestetään SUNNUNTAINA 25.11.
Tampereella
►► SYYSKOKOUKSESSA valitaan perinteisesti myös yhdistyksen hallitus -> äänestää
voi myös sähköisesti ennen kokousta
►► YAD ry:n hallitus koostuu yhdistyksen aktiivisista vapaaehtoisista, joita voi olla 4–8
+ puheenjohtaja. Hallituksen jäsenen pitää olla vähintään 15-vuotias ja puheenjohtajan vähintään 18-vuotias
►► Hallituksen jäsenen ja puheenjohtajan ensimmäinen toimikausi on kaksi kalenterivuotta, jonka jälkeen hallituksen jäsen sekä puheenjohtaja valitaan vuodeksi
kerrallaan
►► Tällä hetkellä kaksivuotiskausiaan jatkavat pj Helmi Lind, Eedit Manner ja Antero
Keränen. Vaihtovuorossa puolestaan ovat Krista Rintala ja Hanna Fabritius. Hallitus on toisin sanoen toiminut vuoden 2018 minimikoossaan. Jos innokkaita hallituslaisia löytyy paljon, on paikkamäärää mahdollisuus myös kasvattaa syyskokouksen päätöksellä.

Mitä hallitus TEKEE?

►► Hallitus kokoontuu 6–8 kertaa vuodessa linjaamaan ja päättämään yhdistyksen
keskeisiä asioita
►► Tämän lisäksi työyhteisö ja hallitus pitävät yhteyttä myös esim. sähköpostitse
►► Hallitus päättää ns. isoista linjoista: mihin panostetaan, mitä uusia toimintoja kehitetään, mitä rahoituksia haetaan jne
►► Lisäksi hallitus seuraa, että yhdistyksen toiminta on sen sääntöjen, arvojen ja tarkoituksen mukaista
►► Työyhteisön asioita hallitukselle esittelee toiminnanjohtaja ja tarvittaessa myös
työntekijät tai vapaaehtoiset
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Mitä pitää OSATA?

►► Koko hallitukselle järjestetään tammikuussa perehtymispäivä, jossa opetellaan
yhdessä kaikki olennainen. Etukäteen ei tarvitse siis osata mitään!
►► Oikein hyvä ja toimiva tausta hallitukseen on kokemus siitä, mitä on olla vapaaehtoisena YADilla. Silloin ymmärtää ja osaa kertoa hyvin siitä, mikä vapaaehtoisille
toimii ja mikä ei, ja mihin kannattaisi panostaa.

Mitä siitä SAA?

►► Hallituksen jäsenille ei makseta palkkaa, puheenjohtaja saa pienen kulukorvauksen johtamistaan kokouksista
►► Matkakulut ja päivärahat korvataan kokouspäiviltä, samoin kokouksissa on yleensä joku pieni tarjoilu
►► Hallituksen jäsenet pääsevät mukaan kevään tiimimatkalle ilman omavastuumaksua
►► Hallitus kutsutaan kaksi kertaa vuodessa työyhteisön kanssa yhteisille toimintapäiville suunnittelemaan, kehittämään ja arvioimaan yhdistyksen toimintaa
►► Hallituksen jäsenyys on luottamustoimi, jonka voi lisätä CV:hen
►► Hallituksessa oppii paljon mm. työnantajaroolista, talousasioista, lakiasioista ja
monesta muusta yhdistykseen liittyvästä asiasta. Näistä voi olla hyötyä monessa
työssä ja opinnoissa tulevaisuudessa!
►► Lisäksi on aika siistiä olla tekemässä tätä yhdistystä!

Mitäs NYT?

►► LÄHDE EHDOLLE HALLITUKSEEN! Lähetä 26.10. mennessä Petralle (petra.karinen@yad.fi) sähköposti, jossa kerrot: kuka olet, mitä olet tehnyt YADissa ja miksi
haluaisit mukaan hallitukseen/ mihin haluaisit siellä vaikuttaa. Liitä mukaan myös
kuvasi. Hallitusehdokkaiden esittelyt tulevat jäsenten nähtäville.
►► ÄÄNESTÄ OMAA EHDOKASTASI! Jos ehdokkaaksi asettautuminen ei ole ajankohtaista juuri nyt, äänestä vaaleissa omaa ehdokastasi joko paikan päällä tai ennakkoon sähköisesti. Näin olet mukana vaikuttamassa yhdistyksen asioihin! Voit
äänestää vaikka olisitkin itse ehdolla.
Yadilainen 3/2018
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Paikka
Hei kaikille.

O

LEN OLLUT NOIN
puolitoista vuotta
mukana YAD-toiminnassa. Kaikki
alkoi siitä kun Hankasalmella käynnistyi paikkaritoiminta. Meillä oli tosi mahtava porukka.
Oli aina mukava lähteä kotoa pois ja sillä
toiminnalla oli iso merkitys mulle. Niin
iso, että uskallauduin pitkästä aikaa hakea opiskelemaan ja muuttamaan toiselle paikkakunnalle (taas).
KUN ALOIN MIETTIMÄÄN muuttoa Äänekoskelle, alkuun harmittelin, koska
siellä ei ollut paikkaritoimintaa. Ja sitten
tajusin, että voin olla se, joka sen sinne
perustaa :)

Iisalmen YAD;

AIKANAAN OPISKELIN NUORISO-JA VAPAA-AJANOHJAAJAKSI ja vaikka se jäikin kesken, halu ja rakkaus tehdä nuorisotyötä on aina säilynyt. Ja melkein
päädyin opiskelemaan sitä uudestaan,
mutta valitsin lopulta lähihoitajaopinnot. Joten YAD-toiminta on paljon sitä,
mitä “isona” haluan tehdä.
OLEN INTOILLUT PAIKKARIN aloittamista monta kuukautta ennen, kuin edes
muutin. Mutta muutto on takana, koulu
on alkanut ja on aika vihdoin ryhtyä tositoimiin.
MEIDÄN ENSIMMÄINEN KOKOONTUMISKERTA ON 20.9. johon tätä kirjoitettaessa on vielä muutama päivä. Kaikki
suunnitelmat ovat vielä täysin avoimena, mutta uskon löytäväni mukavia uusia
tuttavia uudelta paikkakunnalta, joiden
kanssa viettää rentoja paikkari-iltoja.

Oikein mukavaa ja lämmintä
syksyä kaikille,

Iisalmen paikkari kokoontuu Ylä-Savon Ohjaamossa
parillisina viikkoina torstaisin klo 17-19.
YAD IISALMI YHTEYSTIEDOT:
p. 045 228 0085 / Marko Jauhiainen
e-mail: iisalmi@yad.fi
FB: @Yadiisalmi
Insta: @Yadiisalmi

M

Terveiset Iisalmen
paikallistiimistä!

EIDÄN PAIKKARISSA MENNÄÄN pääosin niillä ideoilla, mitä nuoret haluavat tehdä kanssamme. Suunnittelemme yhdessä seuraavan
tapaamisen tapahtumat ja lopulta katsomme
mitä me voimme yhdessä toteuttaa. Tähän
mennessä olemme harrastaneet Geo-kätköilyä ja frisbeegolfia. Olemme myöskin katsoneet elokuvia, jutelleet ja hengailleet. Hyvin rentoa touhua siis meillä
täällä. Toiveenani tiimivastaavana olisi saada enemmän porukkaa mukaan ja että nuoret löytäisivät meidän toimintaamme entistä helpommin. Mukaan mahtuu vaikka kuinka paljon uusia!

- Katja

Äänekosken YAD;
Äänekosken paikkari kokoontuu Nuorisokeskus Spotissa
parillisten viikkojen torstaisin klo 17:30
YAD ÄÄNEKOSKI YHTEYSTIEDOT:
p. 046 523 2414 / Katja Huttunen
e-mail: aanekoski@yad.fi
FB: @YADAanekoski
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Tervetuloa
mukaan!!

KAIKKI YADIN PAIKALLISTIIMIT löytyvät osoitteesta www.yad.fi/yhteys. Ota rohkeasti
yhteyttä tiimivastaavaan, jos haluat mukaan toimintaan! Jos paikkakunnallasi ei ole
YAD-tiimiä, ja haluat sellaisen perustaa, ota yhteyttä ehkäisevän huumetyön suunnittelijaan.

yaddikti

s ry:n uutiskirje
Youth Against Drug

»» OLETHAN TILANNUT YADIN UUTISKIRJEEN? 6 kertaa vuodessa ilmestyvän Yaddiktin
avulla pysyt perillä siitä mitä YADissa tapahtuu. -->> www.yad.fi

Yadilainen 3/2018
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STREET TE

AM

SAMAAN AIKAAN ALLEKIRJOITTANUT
on kouluttautunut ja perehtynyt Exp3rtin menetelmiin sekä pyöräyttänyt festareiden purkuviikonlopun, joten ylläpito on päässyt hieman ruuhkautumaan.
Nyt kun muut tehtävät vähenevät niin
matskupyynnöistä ja raporteista otetaan tosissaan niskasta kiinni, taitellaan
kirjeeseen, tyrkätään leima kulmaan ja
heivataan postin kautta perille. Ugh!
Seuraavana isona spektaakkelina luvassa on Striiban miitti joka järjestetään
2.-4.11. Jyväskylässä. Ilmoittautuminen avataan lokakuun alun kieppeillä joten pitäkää korvat ja nenät auki. ;) Infoa
luvassa…
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ÄYTTÄÄ SILTÄ ETTÄ
kelien
viiletessä
ympäristö muuttuu
tarroitukselle entistä otollisemmaksi ja YADin sloganit
ilmestyvät entistä
hanakammin joka kadunkulmaan. Striiban syksy on siis lähtenyt käyntiin lujaa,
ja kävikin niin että elokuusta tuli toistaiseksi koko vuoden aktiivisin kuukausi. Tilannetta kuvaamaan sopii hyvin
esimerkiksi Porin tilanne, jonne tuntuu
että joka toinen matskukirje on suunnalla. Sain urkittua Striiban Discordin
keskiviikko-höpinöistä tiedon että Porin
seudulla ei ainoastaan liiku yksi aktiivinen YAD-jengi, vaan striibaajia on useita
eri porukoita. Mahtavaa!

YA D

Street Team

GS
HA
GAINST DRU

Palautuksiin on tullut lähiaikoina valtavasti mahtavia kuvia. Iso kiitos siitä!
Viereisen sivun kuvasta kaikki kunnia
nimimerkille Fillup!
KYSELIN KESKIVIIKON DISCORDISSA
striibailijoilta Street Teamin kuulumisia
heidän näkökulmastaan:

GOOD PRACTICE!
YAD STREET TEAMIN TOIMINTAA ESITTELEVÄ VIDEO on julkaistu Digital Youth Workin hyvissä käytännöissä. Videolla verkkovapaaehtoistyön suunnittelija Taneli Hytönen ja Street Teamin Eemeli Kotro kertovat mistä YAD Street Team -toiminnassa on
kyse. Käy katsomassa Verken tuottama video:
WWW.DIGITALYOUTHWORK.EU /?MATERIAL=YAD-FI-STREET-TEAM-FI
DIGITAL YOUTH WORK on eurooppalainen yhteisprojekti, jonka tavoite on auttaa
nuorisotyön toimijoita kehittämään digitaalista nuorisotyötä. Digital Youth Workin
sivuille on koottu hyviä käytäntöjä, joista jokainen nuorten kanssa toimiva voi ammentaa ideoita. Suomesta hankkeessa on mukana digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus Verke.

KUMMAJAINE_: No siis... Hyvää
mun mielestä kyllä! En osaa sanoo
miks just hyvää, muttei todellakaan huonoa kuuluu :D Kiva ainakin
päästä keskiviikkosin tänne rupattelemaan! Tääl street teamissa on kyl
mahtavaa porukkaa! :D
ANNI_KEMPPAINEN:
Annin
ja
Maussin jutustelumutustelu jubailuhetki annilla sponsored by muhoksen martat oy
JAPPINEN TEH SÄHKÖMASENTAJA:
Yyaadee on guusgautviis
KLAUS_TAMM_: Erittäin hyvää:) minun mielestäni
S U V I: Suvi on paras!

- Taneli // Street Team Crew

Kuva: Fillup

Yadilainen 3/2018
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Lyr ics
Kompostikopla

www.huumebiisit.fi

K

Täyteen

Kompostikopla

(Single "Täyteen" 2001)

Täyteen

OMPOSTIKOPLA ON MUIDEN
muassa Nopsajalan ja Jukka
Pojan muodostama yhtye,
joka teki suurimman osan
tuotannostaan 2000-luvun alkupuolella. Muita
suunnilleen samojen
kasvojen muodostamia yhtyeitä ovat esimerkiksi Soul Captain Band, Kapteeni Ä-ni
ja Jenkkarenkka. Tämän vuoksi biisit saattavat olla eri lähteiden mukaan eri kokoonpanoille nimettyjä. Musiikki on kokoonpanosta
riippuen sulava sekoitus reggaeta, dubia, raggaa
ja hip hopia. Biisit käsittelevät usein kannabista,
sen käyttöä ja siihen liittyvää kulttuuria, esimerkkeinä
mm. ”Hamppukaupunki”, ”Tuuttiruuhkaa” ja tässä kyseessä oleva ”Täyteen”,
mutta myös varsin paljon yhteiskunnallisia kysymyksiä.
BIISISSÄ KERROTAAN AIKA suoraankin kannabiksen käyttämisestä, ilmeisesti porukassa. Sanoituksissa on positiivinen suhtautuminen kannabikseen ja
THC:tä kutsutaan jopa ”vihreäksi vitamiiniksi”. Biisi on kriittinen yhteiskunnan sen hetkistä tilaa, sekä sitä kohtaan, miten kannabis nähdään lain puolesta. Pystyivät Jukka Poika ja Nopsajalka kaiken tämän kannabishypetyksen
keskellä kuitenkin myöntää, että ”joitakin se (kannabis) kuulemma ahdistaa”.

- Jemina

Tule keskustelemaan kappaleesta -->

www.huumebiisit.fi/reggae/soul-captain-band-tayteen
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Vihreät pantterit ovat liikkeellä
virallinen linja on vaarassa
Jukka-Poika savuttaa vielä eläkkeellä!
aha aha
täyteen, täytetään se täysin täyteen
joo, mä sanon täyteen
täytetään se täysin täyteen
anna tulla

no mä laulan:
täyteen
joo ne täytyy ladata täyteen
täyteen
täytetään ne täysin täyteen, joo

ei se mua tapa se vaan vahvistaa
tarinani tuhdiksi tahdistaa
joitakin se kuulemma ahdistaa
mut mä otan hatsin ja hymyilee vaan
ja sanon täyteen
no mä sytytän ja sihautan ja passaan vasemmalle
täytetään se täysin täyteen
siunaan ja sihautan ja passaan vasemmalle
joo, mä sanon täyteen, täyteen
nii et siitä riittää myös seuraavalle
täytetään se täysin täyteen
ja sitä ja sitä ja sitä seuraavalle
sanon täyteen
no meil on virallinen linja ja sen vartija
täytetään se täysin täyteen, joo
meil on vanha valta ja se haltia
kyllä jokaisen täytyy oma osansa saada
meil on yksi totuus jonka kaikki tietää
sanon täyteen
sit on todellisuus jonka ne koettaa kieltää
sanon täyteen
no jo ne kuumottaa
täytetään se täysin täyteen
ahdistelee aivan armotta
joo, mä sanon täyteen
eikä aio yrttimiestä armahtaa
sen täytyy tulla täysin täyteen
ohi vielä vapauden päivä koittaa
kun kaapista ulos kävelen
no jo ne kuumottaa
vihree vitamiini eli thc
ahdistelee aivan armotta
mieltä ja ruumista lääkitsee
eikä aio yrttimiestä armahtaa
tunkeutuu apteekkiin ja lääkikseen
ohi vielä vapauden päivä koittaa
täyteen, joo ne täytyy ladata täyteen
täyteen, täytetään ne täysin täyteen, joo
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ILMO ITU STAU LU

HYVÄ ystävä,

Kuva: Klaus-Fred Tamm

Kutsumme Sinut YAD ry:n synttäreille! Tänä syksynä juhlistamme
yhdistyksen 30-vuotista taivalta kaksipäiväisin menoin Tanssisali
Lutakossa 12.–13.10.

VUODEN VAPAAEHTOINEN!

Kansalaisareena kartoittaa ja etsii jälleen vuoden vapaaehtoista.
YADin mielestä titteli kuuluisi Klaus-Fred Tammille!

NUORE STA I ÄSTÄÄ N HUOLIMATTA
16-vuotias Klaus on kerennyt toimimaan monessa YAD:n vapaaehtoistyön
myllerryksessä mukana. Klaus on se
tyyppi, joka lähtiessään festareille puhumaan huumeista vetää päällensä toimiston nurkasta löytyneen banaani-puvun, ja se kuka omasta aloitteestaan
dokumentoi, editoi ja täyttää Youtuben
reissuista kertovilla videoillaan. Puolentoista vuoden aikana Klaus on myös kerennyt ahertaa YAD Street Teamiin itselleen reilut 1 700 pistettä, jotka vastaavat
esim. kolmea palkintohupparia tai 68:aa
pinssiä. Toimiessaan Klaus osaa aina yllättää ahkeruudellaan, huomaavaisuudellaan sekä luovuudellaan.
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NÄITÄ ENEMMÄN silti perusteluina
vuoden vapaaehtoiseksi painavat hyvä
yadilaishenki ja monipuolinen osallistuminen kaikkeen, vaikka välimatkaa lähimpään miehitettyyn YAD-toimistoon
on reilusti yli 300 km. Yhteisissä tapahtumissa Klaus on usein tunnelmanluoja
ja tsemppari, kun muilla alkaa jo väsymys painaa.
VUODEN VAPAAEHTOISTA voi äänestää
Kansalaisareenan sivuilla:
WWW.KANSALAISAREENA.FI
Seuraa myös YADin fb-ilmoittelua, niin
laitamme suoraa linkkiä heti kun se on
tarjolla!

PERJANTAIN 12.10.

PUHU MULLE HUUMEISTA

-JUHLASEMINAARISSA KLO 11.30–15 .00.
esittelemme kaikkea sitä, mitä yhdistyksessä on opittu näiden vuosien
aikana: laadukasta päihdekasvatusta, yhteisön tuen merkitystä sekä
hyvin epätyypillisen vapaaehtoisjoukkion ammatillista koordinointia.
Seminaarissa on kahvitarjoilu.

YAD 30 vuotta

LAUANTAINA 13.10. heitämme vapaalle ja muistelemme menneitä

ULTIMAATTINEN

-MIITISSÄ KLO 10.30–17.00.
Ohjelmassa musiikkia, muisteloita, yllätyksiä ja takuuvarmaa YADmeininkiä! Paikan päällä on mahdollista tutustua myös siihen, mitä
YAD ry on vuonna 2018. Tapahtumassa tarjotaan ruoka.
LISÄTIEDOT 30-vuotisjuhlista löydät osoitteesta www.yad.fi/yad30
Samassa osoitteessa voit myös ilmoittautua juhliin.

Lämpimästi tervetuloa!
»» KILOMETRIKISA ON PÄÄTTYNYT! YADin joukkue polkaisi
2 964,2 km eli suurinpiirtein Hangosta Utsjoelle ja takaisin! Säästimme bensaa 207 litraa, hyvä me! Tänä vuonna
ahkerin polkija oli Tero Hohenthal 700 kilometrin saldollaan, myös Seppo ja Klaus tulivat kovaa perässä.
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T ap ah t u m a ka l e n t er i

Yhteystiedot

LOKAKUU

Jyväskylä

»» 1.10. KANSALAISVAIKUTTAMISEN JUHLAPÄIVÄ 		
Tampereen Keskustorilla

LUTAKONAUKIO 3, 40100 JYVÄSKYLÄ

»» 8.–14.10. NUORISOTYÖN VIIKKO
»» 12.10. PUHU MULLE HUUMEISTA! 30-VUOTISJUHLASEMINAARI
Ilmoittautuminen www.yad.fi/yad30
»» 13.10. ULTIMAATTINEN YAD 30 VUOTTA -MIITTI 		
Ilmoittautuminen www.yad.fi/yad30
»» 15.10. TAMPEREEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPÄIVÄ
Arttelissa
»» 27.–28.10. SPR:N KAMAVAPAAT				
Nynäs, Heinola (www.punainenristi.fi/paihdetyo)
»» VUODEN VAPAAEHTOINEN -äänestys käynnissä lokakuun ajan: 		
www.kansalaisareena.fi

MARRASKUU
»» 2.11. HUUMEISIIN KUOLLEIDEN MUISTOTILAISUUS
Tampereen Vanha Kirkko klo 18 ja Jyväskylän Kaupunginkirkko klo 19
»» 2.–4.11. STRIIBAN MIITTI Jyväskylässä
»» 5.–11.11. EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN VIIKKO

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

Anne Hämäläinen
ehkäisevän huumetyön
suunnittelija
050 522 8708

Pasi Vastamäki
projektityöntekijä
(Kannabishanke)
040 350 2954

Jenni Suhonen
ohjaaja
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

Janne Paananen
toiminnanjohtaja
(opintovapaalla vuoden 2018)

Tampere
HALLITUSKATU 25, 33200 TAMPERE
Petra Karinen
vt. toiminnanjohtaja
040 551 9067
Jemina Niemi
ehkäisevän huumetyön
suunnittelija
040 553 5701

Maria Hatvala
projektityöntekijä
(Kannabishanke)
040 350 2734
Riikka Peltola
projektityöntekijä
(Kannabishanke)
040 350 2040

»» 23.–25.11. KOKEMUSASIANTUNTIJOIDEN MÖKKIVIIKONLOPPU

Tero Hohenthal
projektityöntekijä
(Exp3rt-hanke)
0400 218 360
Marjo Tiittanen
Oppisopimustyöntekijä
(Exp3rt-hanke)
040 689 2483
Jesse Boström
Oppisopimustyöntekijä
(Exp3rt-hanke)
040 689 2480

»» 23.–25.11. PAIKKARIVASTAAVIEN MIITTI
»» 25.11. KLO 14.00 YAD RY:N SYYSKOKOUS, TERVETULOA!		
YAD ry:n Tampereen toimisto (Hallituskatu 25)

JOULUKUU
»» 5.12. VAPAAEHTOISTEN PÄIVÄ
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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.

YAD Youth Against Drugs ry

@YAD_ry

YAD Youth Against Drugs ry

@yad_ry

