www.yad.fi

JÄSENYYS ON KANNANOTTO

HUUMEETTOMAN ELÄMÄN PUOLESTA.
Nuorten kanssa toimiva aikuinen,

TARVITSETKO TUKEA
päihdekasvatukseen?

Jäsenenä saat alennusta YADin tapahtumista/koulutuksista
ja jäsenlehti Yadilaisen kotiisi/ s-postiisi 4 kertaa vuodessa.
Jäseneksi voivat liittyä kaikki YADin toiminnasta kiinnostuneet.
Toimintaa tarjoamme 13–35-vuotiaille (katso kääntöpuolelta).

YADin jäsenmaksu

6,-/vuosi
tai

YAD tarjoaa tietoa ja välineitä nuorten kanssa toimiville
ammattilaisille laadukkaan päihdekasvatuksen tueksi.

ELINKAUTINEN
YAD-jäsenyys
60,-/elämä

YADin päihdekasvatusmenetelmien valikoimaan
kuuluu 4 erilaista menetelmäkorttisarjaa:
Päihdeväitteet, Oma asia? -kortit, Addiktiokortit sekä
Mielikuvani päihteistä -kortit. Menetelmäkortteihin
voi tutustua ja niitä voi hankkia omaan käyttöön
verkkokaupassamme www.yad.fi/yadstore.
Järjestämme menetelmien käyttöön myös koulutusta.
YADin koulutustarjontaan voi tutustua verkkosivuillamme .

Koulutuksista ja muista YADin tapahtumista ilmoitetaan
myös uutiskirjeessä, jonka voit tilata sivuiltamme:

www.yad.fi

SEURAA MEITÄ:
YAD Youth Against Drugs ry
YAD Youth Against Drugs ry
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Haluatko tukea YADin
ehkäisevää huumetyötä?

KIINNOSTAAKO HUUMEET?

Tukijäsenyys

NIIN MEITÄKIN.

Yritys- tai
yhteisötukijäsen
100,-/vuosi

YAD Youth Against Drugs syntyi vuonna 1988 parin punkkarin
huolestuttua kavereidensa huumeiden käytöstä. Tänä päivänä
YAD on valtakunnallisesti toimiva nuorten vapaaehtoisjärjestö,
joka on vakiinnuttanut asemansa suomalaisen ehkäisevän
huumetyön asiantuntijana.

20,-/vuosi

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

YAD YOUTH AGAINST DRUGS RY

Toimintaamme
voi tukea myös
lahjoituksin,
katso lisää

www.yad.fi

LIITY JÄSENEKSI:
YAD_ry
yad_ry

Jäsenmaksun ja tukijäsenmaksun voi maksaa verkkokaupassa

www.yad.fi/yadstore
tai suoraan tilille FI28 8000 1401 4735 26
Mainitse viestikentässä nimi ja osoite.

on sitoutumaton, valtakunnallinen ehkäisevän huumetyön
yhdistys. Toimistot sijaitsevat Jyväskylässä ja Tampereella.
Paikallistiimejä on usealla eri paikkakunnalla ja verkon
kautta ohjattua toimintaa ympäri Suomen. Kaikki
yhteystiedot löydät sivuiltamme www.yad.fi/yhteys.

YHTEYSTIEDOT:
email: yad@yad.fi

puh. 040 827 6250

JYVÄSKYLÄ
Lutakonaukio 3
40100 Jyväskylä

TAMPERE
Hallituskatu 25
33200 Tampere

YAD:n tavoitteena on vaikuttaa huumeasenteisiin ja vähentää
huumeista aiheutuvia haittoja sekä huumeita käyttäviin ihmisiin
kohdistuvaa leimaamista. Toimimme hyvän elämän puolesta
ja tarjoamme päihteetöntä toimintaa ja kannustavan yhteisön
kaikille nuorille päihdetaustaan katsomatta.

Jos koet jutun omaksesi,
lue kääntöpuolelta lisää

ja liity YADin riveihin
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ʞʞ
Löydä oma tiimisi YADissa

Rasti ruutuun

Infopiste- & festarityö
Haluan vaikuttaa huumeasenteisiin kohtaamalla nuoria siellä missä
tapahtuu
Tykkään musiikista, festarihumusta ja keskusteluista
Olen valmis lähtemään YAD-porukan ja infoteltan kanssa reissuun
Infopistetyöhön voivat osallistua kaikki yli 13-vuotiaat YADin Infopistekoulutuksen käyneet, jotka haluavat levittää huumeettoman elämän sanomaa
festareilla tai muissa tapahtumissa ympäri Suomen! Festarityöhön vaaditaan
16 vuoden ikä.

Infopisteitä pidetään:

ʞʞ festareilla
ʞʞ konemusiikkitapahtumissa
ʞʞ nuorten tapahtumissa
ʞʞ messuilla
ʞʞ järjestöpäivillä, Mahdollisuuksien toreilla
ʞʞ oppilaitoksissa ja nuorisotaloilla

YADin infopisteillä keskustellaan huumausaine- ja päihdeasioista vertaispohjalta (nuori nuorelle), tarjotaan huumetietoa ja materiaalia, kerrotaan YADin
toiminnasta ja ollaan positiivisina esimerkkeinä siitä, että myös päihdekeskeisissä tapahtumissa voi olla selvinpäin.

YADin vapaaehtoiset pitävät festariblogia:

www.yadinfopisteilla.wordpress.com

Festareille pääset näin:

ʞʞ Katso www.yad.fi milloin järjestetään seuraava Infopiste-/Festarikoulutus
ʞʞ Koulutuksesta saat valmiudet infopistetyöhön
käytyäsi saat tietoa infopistekeikoista ja festareista, 		
ʞʞ Koulutuksen
joille voit lähteä
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Olet tervetullut tiimiin, jos 2 rastia/tiimi täyttyy!

Paikallistoiminta
Haluan vaikuttaa oman alueeni nuorten huumeasenteisiin
Haluan lisää päihteetöntä toimintaa omalle paikkakunnalleni
Haluan toimia tiimissä, ideoida ja kehittää sen toimintaa

YADin toiminta on tarkoitettu 13–35-vuotiaille, päihdekasvatuskeikat ja festarityö K16. Kaikki toiminta YADissa on päihteetöntä.

Päihdekasvatus
Olen yli 16-vuotias ja haluan vetää päihdekeskusteluja nuorten ryhmissä
Haluan lisätä toisten nuorten/nuorten aikuisten tiedostavuutta
huumeasioissa erilaisten päihdekasvatusmenetelmien keinoin
Haluan kertoa nuorten kanssa työskenteleville aikuisille laadukkaasta
päihdekasvatuksesta

Paikallistoiminta on nuorten vapaaehtoisten ideoimaa ja toteuttamaa ehkäisevää huumetyötä oman alueen nuorille.

Päihdekasvatustiimiin, kuten kaikkiin muihinkin YADin tiimeihin ovat tervetulleita sekä käyttötaustaiset, että ne, joilla ei ole omaa käyttötaustaa.

Paikallistiimiporukalla voitte:

Päihdekasvatustiimissä voit:

ʞʞ pitää infopisteitä eri tapahtumissa
nuorisotalo-/kouluvierailuja päihdekeskustelun ja YAD-infon
ʞʞ tehdä
merkeissä
ʞʞ järjestää tapahtumia ja päihteetöntä toimintaa
ʞʞ tukea huumeiden käytön lopettaneita
ʞʞ levittää tietoa ja materiaaleja huumausaineisiin liittyen
ʞʞ tartuttaa huumekriittistä asennetta muihin nuoriin
mukaan muiden tiimien järjestämiin tai valtakunnallisiin
ʞʞ lähteä
tapahtumiin
ʞʞ toimia internetin kautta

Paikallistiimi perustetaan nuorilta tai paikkakunnalta nousseesta aloitteesta,
työntekijöiden avustuksella. Joillain paikkakunnilla nuorisotyöntekijät ovat
toiminnan tukena. Usein paikkarilaisten tukikohta ja kokoontumispaikka
onkin nuorisotiloissa. Muita kokoontumispaikkoja ovat esim. kahvilat, kansalaistalot, kirjastojen kokoushuoneet, kansanopiston tilat, oppilaitosten tilat
sekä YAD ry:n tilat. Kokoontumisissa nuoret suunnittelevat oman paikallistiiminsä toimintaa.

Lähde mukaan paikallistoimintaan:

ʞʞ Katso löytyykö paikkakunnaltasi YAD-tiimi (www.yad.fi/yhteys)
ʞʞ Ota yhteyttä tiimivastaavaan, niin pääset mukaan
haluat perustaa YAD-tiimin paikkakunnallesi, ota yhteyttä
ʞʞ Jos
YADin ehkäisevän huumetyön suunnittelijaan (www.yad.fi/yhteys)

päihdekeskustelua nuorisotaloilla, kouluilla ja erilaisissa
ʞʞ vetää
ryhmissä
ʞʞ luennoida ja pitää koulutuksia päihde- ja huumeaiheista
ʞʞ käyttää YADin menetelmäkortteja (4 erilaista) keskustelujen tukena
vastaan YADin tarjoamia päihdekasvatuskeikkoja tai sopia
ʞʞ ottaa
niitä itse

YADin työntekijät auttavat suunnittelemaan päihdekasvatustuntien/
-tuokioiden sisältöjä ja tarjoavat tarvittavat materiaalit. Päihdekasvatukseen
ja sen menetelmiin liittyvää koulutusta saa Kättä pidempää -menetelmäkoulutuksessa.

Kokemusasiantuntijuus
Haluan hyödyntää omaa käyttötaustaani päihdekasvatuskeikoilla
Käyttötaustaisilla on mahdollisuus kouluttautua Jalostamo-koulutuksessa
kokemusasiantuntijoiksi, ja hyödyntää omaa kokemusta nuorille suunnatuilla päihdekasvatuskeikoilla. Kokemusasiantuntijatoimintaan pääsee mukaan,
kun oma toipuminen on hyvällä mallilla ja toipumiseen saa tukea. Kokemusasiantuntijoille tarjotaan toipumista tukevaa toimintaa keikkojen ohella.

Liity päihdekasvatustiimiin:

ʞʞ Ilmoittaudu Kättä pidempää -koulutukseen
ʞʞ Hae Jalostamo-koulutukseen ja kouluttaudu kokemusasiantuntijaksi
ja päihdekasvatustoiminnasta saat lisätietoa nettisivuilta
ʞʞ Koulutuksista
ja ehkäisevän huumetyön suunnittelijoilta

Street Team
Haluan vaikuttaa huumeasenteisiin omassa kaveripiirissä/
somessa
Kevytaktivismi ja tehtävät Street Team -yhteisössä kiinnostavat
Haluan YADin tarroja ym. asennematskua itselle ja kavereille
YAD Street Team on verkon kautta ohjattua nykyaikaista nuorten vaikuttamistoimintaa parhaimmillaan. Tiimiläiset tekevät sivustolla olevia tehtäviä.
Hyväksytyistä tehtävistä saa pisteet ja pisteitä keräämällä on mahdollisuus
erilaisiin palkintoihin. Samalla huumekriittisyys ja -tietoisuus leviävät hauskalla tavalla.

Street Teamin tehtävät voivat olla esimerkiksi:

ʞʞ tarrojen tai julisteiden liimaamista sopiviin paikkoihin
ʞʞ blogiin tai mielipidepalstalle kirjoittamista
ʞʞ katutaiteen tekemistä
ʞʞ kuvien, viestien tai vetoomusten levittämistä netissä
ʞʞ vaikuttamista somessa ja nettiyhteisöissä
ʞʞ tempauksen järjestämistä
ʞʞ huumekriittisen aatteen levittämistä erilaisin yllättävin tavoin

Tiimissä toimiminen ei ole aikaan tai paikkaan sidoksissa. Street Teamissa voi
toimia yksin tai porukassa, silloin kuin sinulle sopii.
Street Teamin toimintaa ohjataan nettisivujen kautta:

www.yad.fi/streetteam

Liity YAD Street Teamiin:

ʞʞ Rekisteröidy -> www.yad.fi/streetteam
ʞʞ Aloita tekemään tehtäviä ja keräämään pisteitä + palkintoja
yad_streetteam

YAD Street Team

yad_street_team
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