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Pääkirjoitus

- Janne Paananen,
toiminnanjohtaja

Suomen viimeisin huumausainestrate-
gia on vuodelta 1997. Moni asia on huu-
mekentässä muuttunut kahdessakym-
menessä vuodessa niin Suomessa kuin 
maailmallakin. Huumeiden käyttö (niin 
kokeilu- kuin ongelmakäyttökin) ovat li-
sääntyneet, aineiden kirjo on kasvanut, 
huumeet näkyvät katukuvassa enemmän 
ja asenteet lievempien aineiden käyttöä 
kohtaan ovat muuttuneet myönteisem-
miksi. Huumekuolemien määrä on ollut 
kasvussa ja internet on tuonut tulles-
saan myös huumeiden verkkokaupan.

Huumetyön näkökulmasta suunta on 
huolestuttava ja olisi tärkeää saada Suo-
men hallitusohjelmaan strategian uusi-
minen.

YAD on ollut mukana useamman päih-
detyön järjestön kanssa pohtimassa 
vanhentunutta strategiaa. Olemme nos-
taneet esiin kolme keskeistä asiaa, jotka 
ainakin tulisi strategiaan kirjata.

YKSI HAASTE tällä hetkellä on se, että 
lainsäädäntö ei mahdollista haittoja 
vähentävien työmuotojen riittävää ko-
keilemista ja kehittämistä. Esimerkiksi 
huumausaineiden testauksen tai käyt-
töhuoneiden kokeileminen vaatisi huu-
mausainelainsäädännön muuttamista. 
Nykyisen lainsäädännön puitteissa tä-
mänkaltaisten toimien edes pienimuo-
toinen alueellinen kokeileminen on 
mahdotonta. Helsingin kaupunki olisi 

Suomen huumausainestrategian 
"parasta ennen" -päiväys 
on mennyt jo aikaa sitten

erittäin kiinnostunut kokeilemaan käyt-
töhuonetta ja on tehnyt siitä oman esi-
tyksensä.

TOISEKSEEN TULISI SELVITTÄÄ, mitä 
huumausaineiden käytön rankaisemi-
sesta luopuminen tarkoittaisi lainsää-
dännön ja rekisterimerkintöjen osalta. 
Tulisi selvittää, miten muissa maissa 
tapahtuneet rangaistavuuteen liittyvät 
lakimuutokset ovat vaikuttaneet muun 
muassa käyttömääriin, hoitoon hakeu-
tumisiin, päihdehaittoihin sekä poliisin 
toiminnan painopisteisiin.

KOLMANNEKSI huumaisainelainsäädän-
nön ja sen muutosten lapsivaikutuksia 
tulee myös seurata ja arvioida jatkuvasti.

Aivan kuten vuoden 1997 strategiankin 
kohdalla, myös uusi strategia tulisi to-
teuttaa yhteistyössä eri viranomaisten, 
asiantuntijoiden, järjestöjen ja käyttäji-
en kanssa. Edellisen strategian kohdalla 
kuultiin myös YAD:n mielipiteitä. Mie-
lellämme olemme käytettävissä jatkos-
sakin tämänkaltaisissa pohdinnoissa.

Mikäli haluat tutustua vuoden 1997 stra-
tegiaan, löydät sen täältä: 
https://tinyurl.com/y3skrtm8

JAAHAS SE OLISI TAAS TOUKOKUU.

Vuosi sitten olin ollut tähän aikaa töis-
sä noin kuukauden YAD:lla ja Jyväsky-
län toimistolla ja selvittelin edelleen 
itselleni, että mitähän sitä pitäisi alkaa 
tekemään. Pikakelaus tähän hetkeen… 
jumipuisto.fi verkkopalvelu on valmis. 
Viimeinen kuukausi on sisältänyt iloa, 
raivoa, turhautumista, onnistumisen 
kokemuksia ja vaihtelevaa fiilistä. Toki 
enimmäkseen positiivista menoa, mutta 
täytyy myöntää, että tuon sivuston etu-
sivun kuvan ollessa etusormen levyinen 
ja vanhan kuvan silti paistaessa taustalla 
fiilis on ollut hieman epäuskoinen..
Mutta mikä mahtavaa on se, että tässä 
kuussa, siis tässä kuussa!! Me julkaistaan 
uudet sivut!!

HIEMAN REILUN VUODEN TYÖ verkko-
palvelun suunnittelun ja rakentamisen 
parissa päättyy pian ja tämän jälkeen 
siirryn sivuston markkinoinnin ja ylläpi-
don pariin. Eli alan tekemään sitä työtä, 
jota varten edellinen vuosi on töitä teh-
ty. 

SIVUSTON TEHTÄVÄTILANNE on tällä 
hetkellä hyvä. Otan kuitenkin tehtäväi-
deoita vastaan. Eli jos teillä on ideoita, 
joiden koette hyödyttävän 15–29-vuo-
tiaan huumeiden kanssa tekemisissä 
olevia nuoria, niin laitahan postia tule-
maan. Jos epäilyttää, että onkohan tämä 
nyt sellainen, niin laita silti tulemaan tai 
soita, niin parastetaan ideoita yhdessä. 

JUMIPUISTOSSA ON MYÖS KOKEMUS-
TIETOPANKKI ja se kaipaa edelleen lisää 
kokemuskertomuksia. Eli jos sinulla on 
halu kertoa omasta kokemuksestasi, niin 
laita mulle mailia tulemaan. Kaikki ker-
tomukset julkaistaan siten, että kirjoit-
tajaa ei voida tunnistaa. Kertomuksien 
kerääminen on lähtenyt käyntiin muka-
vasti ja on siistiä huomata, kuinka tär-
keäksi kokemustaustaiset ihmiset ovat 
nähneet palvelumme. 

LAITAHAN SEURANTAAN!
IG: Jumipuisto.fi 
FB: Jumipuisto.fi

Sami Sorjonen 
Projektityöntekijä 

Itse mutta ei yksin -hanke
0400 152 402

sami.sorjonen@yad.fi

Viime metrit ennen julkaisua!
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SIITÄ PIENTÄ KORVA-
MATOA heti kaikille ol-
kaatten hyvät! Tuosta 
Alexian biisistä tulee 
allekirjoittaneelle väli-
tön kesäfiilis. Aurinko 
paistaa ja elämä on iha-

naa! <3 (Jos ei biisi oo tuttu, niin goo-
glettakaa)

JA SITTEN ITSE ASIAAN, eli YADin vapa-
rit ja kesän FESTARIT! YADin festarikesä 
starttasi heti festarityönkoulutuksen pa-
rissa 18.–19.5. Jyväskylässä. Koulutuk-
sen yhteydessä käytiin tuttuun tapaan 
Yläkaupungin Yö -kaupunkifestareilla, 
missä uudet vapaaehtoisemme sekä uu-
nituoreet vastaavat pääsivät tekemään 
hommia käytännössä. Festaristimulaa-
tio loi jälleen häivähdyksen konkretiaa 
siihen, mitä tuleman pitää, kun lähtee 
YADin matkaan fesuille.

FESUPAITOJA KORISTAA tänä vuonna 
Lost Unicorn, If Found Stop Doing Drugs 
-logo punkpinkkinä. Tästä väristä teh-
tiin faceen huutoäänestys ja pinkki sai 

Summer Is Crazy, 
LaLaLaLaa!

KESÄN FESTARIJAKO tehtiin sunnuntai-
na 19.5. ja kaikille on ilmoitettu festari-
paikoista. Jos sinulta jäi festareille haku 
välistä, niin älä epäröi olla yhteydessä. 
Mukaan voi vielä päästä varasijalta! ;)

Infopisteilyn osalta jatketaan samoin me-
netelmin. Mukana siis Epäonnenpyörää 
sekä Huumetestiä. Oheistekemisenä ja 
hyvän meiningin nostattajina jonkkaväli-
neitä, vesitatskoja yms. Jaettavana mats-
kuna tarroja ja perusesitteitä. Huumeet 
festareilla -kysely jätetään tämän kesän 
osalta toteuttamatta kokonaan. 

Somettelun osalta voi tänäkin kesänä 
innokkaimmat tuottaa matskua YADin 
kanaviin fesumeiningeistä mm. YAD In-
fopisteillä -blogiin, instagramiin, faceen 
tai vaikkapa youtubeen. Jos kenellekään 
on Podcastien teko tutumpaa, niin mik-
sei myös sellaistakin pätkää vois tehdä, 
jos siihen innostus iskee! :D

eniten ääniä. Infopisteiden myytävissä 
matskuissa uutena ovat myös värikkäät 
Unicorn hihamerkit. 

Fesureissuille mentäessä on hyvä muistella:
YADIN INFOPISTEMENETELMIÄ, kuten Epäonnenpyörää ja Huumetestiä. Muistin vir-
kistykseksi voi käydä tsekkaa YADin sivut läpi. Erityisesti YADin päihdepoliittiset 
linjaukset. Huumetietoa-väliotsikon alta voi tsekata: aineinfot, kannabiskysymys 
sekä tietoa riippuvuudesta ja tukea toipumiseen -osiot.

KUUNTELEMINEN ON TAITOLAJI, jota voi harjoitella. Tilannetaju kasvaa sitä mukaa, 
kun kokemusta kertyy lisää. Festareilla näitä kuuntelemisen taitoja sekä argumen-
toinnin kikkoja pääsee paljon harjoittelemaan käytännössä niin omalla fesuporu-
kalla kuin festarikansan parissa. Ja varmasti fesukonkareiltamme saa hyviä vinkkejä 
näihin. SOFTEN on suuntaa antava muistisääntö aktiivisen kuuntelemisen perusele-
menteistä.

SOFTEN
SMILE – ilme, hymy
OPEN – asento, käännytään puhujaan päin, avoimuus
FORWARD – eteenpäin, kallistutaan keskustelukumppaniin päin
TOUCH – kosketus, käsi olkapäällä on neutraali tapa koskea
EYE - katsekontakti
NOD – nyökkäys, ynähtely

Pidetään homma hanskassa ja hanskat tallessa. Tästä YADin festarikesästä tulee just 
sellainen, millaisen just te sen siitä teette, eli aivan mielettömän upee ja siisti! <3 <3 

Autetaan toinen toistamme sekä muistetaan pitää hauskaa festarireissulla!
Sinä olet tärkeä osa YADin perhettä, ilman sua me ei pärjättäs! <3

Jos tulee kesän aikana ihan mitä tahansa kysyttävää tai jokin mietityttää niin ole 
rohkeasti yhteydessä!

<3 Iida
iida.porkka@yad.fi / 0505228708 / Iida YAD



76 Yadilainen 2/2019Yadilainen 2/2019

Kuvittele, jos jokaiseen jaettuun tarraan tai flyeriin liittyisi saajalle räätälöity oppimis-
tilanne. Alun perin Mozilla foundationin kehittämiin Open badgeihin, eli digitaalisiin 
osaamismerkkeihin tällainen tilanne liittyy – Open badget ovat räätälöityjä, pelillisiä 
oppimistilanteita, joita erilaiset ihmiset ratkovat erilaisin oppimistuloksin.

Me täällä toimistolla ollaan nyt kahdeksan kuukautta näitä merkkejä ihmetelty, pyö-
ritelty, testattu ja otettu käyttöön erilaisiin koulutuksiin ja oppimistilanteisiin, ol-
laan myös kyselty teiltä, että mistä aiheista te näitä tahtoisitte saada. Hyviä ideoita 
on tullut reippaasti ja siitä kiitos teille!

TÄHÄN MENNESSÄ YAD ON MYÖNTÄNYT eri koulutuksissa ja toiminnoissa yhteensä 
189 merkkiä 56 henkilölle.

Miksi?
TYYPILLINEN KYSYMYS kun merkeistä on tullut puhetta ja vastaukseksi olen pää-
sääntöisesti kertonut seuraavaa: vapaaehtoistyössä opitaan paljon erilaisia asioita 
ihmisten kohtaamista, tiedollisia ja taidollisia asioita, yhdessä ja yksin tekemistä, 
digitaalisia taitoja ja paljon muuta. 

Mutta kun tahtoisi tai pitäisi kertoa osaamisestaan vaikkapa työhaastattelussa tai 
kun uutta koulua aloittaessa pohditaan mahdollisia hyväksilukuja, törmätään sii-
hen, että se koulutuksesta myönnetty todistus on hukassa tai sellaista ei ole alun 
perinkään saatu.

Mutta entä jos vaikkapa toukokuussa järjestetyn Infopiste- ja festarikoulutuksen 
osallistuja kaivaa esiin puhelimen ja avaa Badgewallet -sovelluksen, jonne on ke-
rännyt kaikki saamansa merkit ja näyttää merkit ja niiden kuvaukset ja sisällöt haas-
tattelijalle tai opettajalle tai liittää merkit omaan digitaaliseen CV:een. Tai esittelee 
oman portfolionsa, johon voi valita haluamansa merkit badgewalletin sivuilta. An-
saitsemansa merkit voi myös jakaa vaikkapa sosiaaliseen mediaan, jos niin tahtoo. 

MERKEISTÄ ILMENEE AINA SEURAAVAT ASIAT: kuka tai mikä taho sen on myöntänyt, 
mistä projektista/koulutuksesta, mitä merkinsaaja on tehnyt ansaitakseen merkin. 
Eli omaa osaamistaan voi tehdä näkyväksi ja se on mahtava homma maailmassa, jos-

sa osaamista arvostetaan ja jossa non-formaali, eli koulun ulkopuolinen oppiminen 
tuottaa paljon osaamista, jota voi olla vaikea osoittaa mitenkään. 

Tästä linkistä pääset muuten katsomaan miten minä esittelen keväällä Liettuaan 
suuntautuneelta opintovierailulta ansaittuja osaamismerkkejä omassa portfoliossa-
ni: https://bit.ly/2LZvaZL

Miten?
MERKKIEN ANSAITSEMINEN ON HELPPOA, sillä Badgecraftia voi käyttää suoraan 
selaimelta tai lataamalla sovelluskaupasta Badgewallet-sovelluksen ja rekisteröity-
mällä palveluun. Rekisteröityminen vaaditaan, jotta merkit ja niiden ansaitsija voi-
daan yhdistää.

Pääsääntöisesti YAD:n toiminnoissa merkkeihin pääsee kiinni lukemallla QR-koo-
din, joko puhelimen QR-lukijalla tai sovelluksen lukijalla. Tämän jälkeen merkin 
suorittamisen voi aloittaa klikkaamalla Start quest, josta avautuvat merkkiin liitty-
vät tehtävät. Tehtävissä sinua pyydetään lisäämään todistusaineistoa eli evidenceä. 
Tähän voit lisätä kuvia ja tekstiä. Kun olet antanut oman vastauksesi tai lisännyt 
haluamasi kuvat voit lähettää sen hyväksyttäväksi.

JOISSAIN TEHTÄVISSÄ pelkkä vastauksen lähettäminen riittää ja voit siirtyä joko tar-
kastelemaan saamaasi merkkiä tai jatkaa seuraavaan tehtävään. Joissain tehtävissä 
me täällä toimistolla, tai koulutuksen kouluttaja, tahtoo lukea vastauksesi ja joko 
hyväksyy sen tai pyytää sinua täydentämään vastaustasi. Isommissa projekteissa 
esim. vaikkapa festarihommissa tehtävän voi hyväksyä myös joku toinen osallistuja. 

Kokeile itse

Open badges!
- Digitaaliset osaamismerkit

SKANNAA OHEINEN QR-KOODI, rekisteröidy (jos et ole vielä re-
kisteröitynyt), toimi ylläkerrotun mukaisesti ja lunasta itsellesi 
ULTIMAATTINEN YADILAINEN BADGE. 

Sami Sorjonen
Projektityöntekijä 

Itse mutta ei yksin -hanke
Jumipuisto.fi
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Nuorten viesti tiivistyi seuraaviin kohtiin:
 

1. PÄIHDE ON USEIN OIRE, EI ONGELMIEN ALKUSYY. Pelkkä päihteen poista-
minen ei ratkaise ongelmaa. Nuorten kokemuksen mukaan aikuinen lähestyy 
nuoren ongelmaa hyvin päihdekeskeisesti, eikä nuorella ole aina riittävästi ti-
laa kertoa itse, miten itse tilanteen näkee ja kokee. 

2. AIKUISTEN PITÄISI YRITTÄÄ PYSYÄ RAUHALLISENA myös päihdekeskustelu-
jen aikana. Nuoret kuvasivat, että asioita jää kertomatta, jos aikuisen reaktio 
tuntuu nuoresta pelottavalta. Nuoren pitäisi voida luottaa siihen, että aikuinen 
jaksaa ja pystyy kantamaan nuoren asiat.  

3. MONIEN NUORTEN ELÄMÄSSÄ EI OLE KETÄÄN SELLAISTA AIKUISTA, jon-
ka kanssa nuori muistaa keskustelleensa kannabiksesta. Sen sijaan kaverei-
den kanssa aiheesta kyllä puhuttiin. Tässä on erityisesti aikuisille tumaamisen 
paikka sen kanssa, että haluammeko me jättää päihdekasvatuksen vertaisten 
varaan? 

4. NUORET HALUAISIVAT KESKUSTELLA PÄIHTEISTÄ MONISTA NÄKÖKULMISTA, 
eivät pelkästään haitoista ja riskeistä. Nuoret toivoivat monipuolista, rehellistä, 
avointa ja dialogista ajatuksenvaihtoa päihdeasioihin liittyen. Nuori ei niin-
kään kaipaa aikuisesta opettajaa kertomaan, miten asiat ovat tai miten nuoren 
pitää elämäänsä elää, vaan nimenomaan peiliä, keskustelukumppania ja oman 
elämänkokemuksensa kanssa maailmaa tarkastelevaa kasvattajaa. 

MONI EDELLÄ MAINITTU tuntuu itses-
täänselvyydeltä, mutta tapahtuman pa-
lautetta ja some- keskustelua seuratessa 
tuli selväksi, että näiden itsestäänsel-
vyyksien toistelulle on kysyntää ja tar-
vetta. Sen sijaan, että kauhistellaan lo-
puttomasti sitä, kuinka yhä nuorempana, 
useammin, helpommin tai estottomam-
min nuoret yhteiskunnassamme käyttä-
vät huumeita, voitaisiin keskittyä niihin 
tekijöihin, jotka kohentavat ja raken-
tavat nuorten valmiuksia kohdata sitä 

maailmaa ja niitä valintoja, jotka heille 
vastaan tulevat.  Samalla nuoret toimi-
vat myös tulkkeina ja opettajina meille 
aikuisille monessa asiassa, jos osaamme 
ottaa sen vastaan. Loppuun vielä vinkki 
nuorten kanssa työskenteleville: malta 
antaa nuoren pitää ja varmistaa paik-
kansa oman elämänsä asiantuntijana. Se 
ei ole kaikille mukavuusalue, mutta siel-
lä tapahtuu taikuus. 

Petra Karinen, 
ehkäisevän huumetyön suunnittelija, 

YAD ry

YAD RY JA PESÄPUU RY 
järjestivät toukokuun 
16. päivä Tampereella 
iltapäiväseminaarin 
otsikolla Päihteet?. 
Seminaarin sata paik-
kaa loppuunvarattiin 

nopeasti, mikä kertoo aiheen kiinnosta-
vuudesta ja ajankohtaisuudesta. 

YAD ry keskusteli tapahtumassa teemal-
la ”Mitä aikuisten olisi hyvä ymmärtää 
nuorten päihteiden käytöstä?”, ja oli 
tätä seminaaria varten kerännyt nuor-
ten ajatuksia aiheesta eri tapahtumissa 
Tampereella kevään ajan. Materiaalin 
tuottamiseen osallistuivat myös YAD 
ry:n tiimipäivien vapaaehtoiset.

Mitä aikuisten olisi 

hyvä ymmärtää nuorten 
päihteiden käytöstä?
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”Taidetestaajat vie kolmen vuoden ajan kaikki Suomen kahdeksasluokkalaiset 
– yhteensä lähes 200 000 nuorta – kokemaan ja arvioimaan taidetta. Tulokset ovat 
koko kansan ihmeteltävänä reaaliaikaisesti tällä sivustolla.” (www.taidetestaajat.fi)

tervetuloa Janina <3

MOIKKA! 

Mää oon Janina. 
Opiskelen nuoriso- 
ja yhteisöohjaajaksi 
ja olen oppisopi-
mustyönteki jänä 

YAD:lla Jyväskylän puolella ehkäisevän 
huumetyön suunnittelijana.  Olen kotoi-
sin Oulusta ja koulun kautta olen muut-
tanut Jyväskylään.

YAD ei ennestään ollut minulle kovin 
tuttu, vaikka tarroja olinkin nähnyt pit-
kin Jyväskylää. :D

Halusin tutustua ehkäisevään päihde-
työhön Jyväskylässä ja Nuortentalo Ka-
tutasolla ollessani minulle kerrottiin 
YAD:sta ja heidän toiminnastaan ja siitä 
sitten innostus käynnistyi!

ALOITIN HOMMAT HUHTIKUUSSA 2019 
ja paljon on ehtinyt tapahtua. On ollut 
päihdekasvatuskeikkoja, infopistekoulu-
tusta sekä tietysti tiimipäivät Latviassa! 
Olin ennen oppisopimusta Street Tea-
missä harjoittelussa kuukauden, joten 
Street Team on tuttu juttu myöskin. 

YAD:lla on tosi kivaa tehdä duunia. Saa 
olla oma itsensä ja työkaverit ovat mitä 
parhaimpia <3 

Koen että YAD:lla tehdään arvokasta 
työtä ja on mahtavaa, että saan olla mu-
kana tekemässä tätä merkityksellistä 
työtä <3

ON OLLUT KIVA TUTUSTUA YAD:in va-
paaehtoisiin sekä muutenkin uusiin 
tyyppeihin. Odotan innolla festareita 
sekä Striiban miittiä :)

Tykkään musiikista, laulamisesta, kis-
soista, pupuista sekä Disney-prinses-
soista. ^.^ 

Hyvää kesää kaikille ja toivottavasti 
nähdään pian!

Terkuin Janina ^.^

YHTENÄ PÄIVÄNÄ TAPAHTUI vähän kai-
kenlaista kun hieman villimmät kasi-
luokkalaiset olivat siellä. Vesipisteel-
lä laiteltiin vesitatuointeja ja siitähän 
muodostui kiva lammikko. Puhalletuista 
ilmapalloista kuului ininä-ääniä. Kun 
kasiluokkalaiset pääsivät lopulta katso-
maan esitystä katselimme ympärillem-
me muodostunutta sekasortoa. Roskia 
oli lattioilla ja tarrojamme oli liimattuna 
lattioille. Kuulimme järjestyksenvalvo-
jalta että joku oli yrittänyt täyttää ilma-
pallon vedellä. Kekseliäisyydestä ei voi 
kyllä moittia. Väliajalla oli myös mah-
dollista käydä pisteellämme, ja kiva että 
silloinkin nuoria kiinnosti tulla. Tarroja 
meni kuin kuumille kiville, eli tarrat on 
aina kivoja. Huomattiin myös, että joille-
kin ilmapallot oli paras palkinto. Voisin 
sanoa että oli oikein onnistuneet päivät 
Jyväskylän kaupunginteatterilla. Muka-
vaa että pisteellä oli kävijää, ja joitakin 
saatiin jopa kiinnostumaan Street Tea-
mista. Ehkä heistä saadaan uusia vapaa-
ehtoisia YADin Street Teamiin? :)

Janina Tihinen
Oppisopimustyöntekijä

KESKI-SUOMEN 8-LUOKKALAISET kä-
vivät katsomassa kulttimusikaali Hai-
rin. YAD on ollut mukana yhteistyössä 
tuottaen päihdekasvatusmateriaalin 
Hair-musikaalin ennakko- ja purkutun-
tia varten.

Pidimme myös YAD-infopistettä vapaa-
ehtoisvoimin HAIR-musikaalin näytös-
ten yhteydessä Jyväskylän kaupunginte-
atterilla 11.–12.4.2019 sekä 2.–3.5.2019.

KÄVIMME PITÄMÄSSÄ YAD–INFOPIS-
TETTä HAIR-musikaalin näytösten yh-
teydessä Jyväskylän kaupunginteatte-
rilla 11.–12.4.2019 sekä 2.–3.5.2019. 
Pisteellämme oli mahdollisuus pyörittää 
kuuluisaa Epäonnenpyöräämme, palkin-
tona oli vesitatuointeja, YADin ilmapallo 
tai MUSIC IS MY DRUG -pinssi. Kyseisiä 
pinssejä oli tehty täällä Jyväskylän toi-
mistossa juuri tätä musikaalia varten. 
Pisteeltämme löytyi myös YADin sekä 
Street Teamin esitteitä sekä tarroja. Mo-
nia kasiluokkalaisia kävi pisteellämme. 
Tarrat menivät hyvin kaupaksi sekä epä-
onnenpyörällä oli kävijöitä. 
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Toimintaamme voi tukea myös 
lahjoituksin, tilinumeromme on 
FI28 8000 1401 4735 26
Keräyslupa: RA/2017/881

Tukijäsenmaksun voi maksaa verkkokaupassa 

www.yad.fi/yadstore
tai suoraan tilille FI28 8000 1401 4735 26

Voit kohdistaa 25% tuesta haluamasi paikkakunnan paikallistiimille, 
kirjoita tällöin myös paikkakunnan nimi viestikenttään. 

YADin paikallistiimit löytyvät osoitteesta www.yad.fi/yhteys

Mainitse viestikentässä nimi ja osoite. 
(tukijäsenille postitetaan jäsenlehti Yadilainen 4 kertaa vuodessa)

Tukijäsenyys
20,-/vuosi
Yritys- tai 
yhteisötukijäsen
100,-/vuosi

YADin jäsenmaksu
6,-/vuosi

tai
ELINKAUTINEN
YAD-jäsenyys
60,-/elämä

Jäsenmaksun voi maksaa verkkokaupassa 

www.yad.fi/yadstore

JÄSENYYS ON KANNANOTTO HUUMEETTOMAN ELÄMÄN PUOLESTA

Hanki itsellesi
ELINKAUTINEN?

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.

Haluatko tukea YADin 
ehkäisevää huumetyötä?
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LATVIA-REISSUNI alkoi Muhokselta ja suuntana oli Jyväskylä. Hyvin nukutun yön 
jälkeen oli mukava lähteä reissuun vanhojen ja uusien tuttavuuksien kanssa. Alussa 
vähän jännitti matka mutta lopulta, kun tutustui kaikkiin, reissu oli aiivan mahta-
va. Kierreltiin eri porukoissa paikkoja ja Latviassa oli aivan huikeat maisemat ja sää 
suosi meitä! Päivät kului nopeasti ja kuvia tuli otettua paljon. Enpä kirjota mitään 
romaania, koska lyhyestä virsi kaunisJ

Kiitän vielä kaikkia, jotka olivat mukana!
- Maussi 

OLI MAHTAVA REISSU hyvällä porukalla. Latvia oli hieno paikka ja oli lämmintä 
muillekki asti! Matka oli hieman pitkä ja matkustettiin tosi monta tuntia, mutta se-
kin aika kului hyvän seuran kanssa ollessa. Vierailut oli ihan mukavia ja niihin mat-
kustaminen oli helppoa. Koko reissun arvosanaksi antasin 9/10 koska ei maistunu 
salami!

Ps. Oli hyvää ruokaa siellä ruokamestassa missä käytiin yhdessä.
- Jonne

YAD-tiimipäivät 
@Riika, Latvia

PARISENKYMMENTÄ YAD:N VAPAAEHTOISTA, hallituksen jäsentä ja työn-
tekijää suuntasivat 25.4. – 28.4. keväiseen Latviaan! Riiassa tutustuttiin 
Baltic Youth Way:n opastuksella Latvian koulutyöhön sekä Esi brīvs-jär-
jestöön. Jokakeväinen tiimimatka on palkinto vapaaehtoisille viime 
vuonna tehdystä hienosta työstä.
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Kuva: Jesse Boström
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YAD YSTÄVÄKIRJA

YADin Ystäväkirjassa tehdään meidän mahtavat vapaaehtoiset 
tutuiksi (niillekin, jotka eivät ole jo muuten heihin törmänneet)! 

Esittelemme joka Yadilaisessa 1_2 YADityyppiä.

NIMI: Milja Nieminen

IKÄ: 16

HENKINEN IKÄ: 666

HOODIT: 
Konginkankaan perämetät <3

MITEN PÄÄDYIN YADIIN: 
Tarvitsin työssäoppimis mestan ja 
Taneli kerto, että ois mahollista 
tulla yadille harkkaan. Päädyin 
sit työssäoppimaan yadille

MOTTO: "aina käy näin"

PARAS YAD-MUISTONI:
festarityö koulutus!

LEMPISUKLAA: kaikki maitosuklaa 
toimii, ei oo lempparia!

MUITA TERVEISIÄ: 
Paljon rakkautta kaikille! <3

STREET TEAM

YAD YOUTH AGAINST DRUGS

STREET TEAM

TÖÖT! JYVÄSKYLÄN PÄÄ-
MAJASSA alkaa lämpö-
lukemat kohota aina 
korkeammalle. 

VIIMEISEMMÄN JAK-
SON MERKKIPAALUJA 

Street Teamin puolella on ollut kou-
rallinen uusia tehtäviä. Perinteisten 
kesätehtävien kuten katuliituilujen 
sekä fillarikisan lisäksi sivuilta löytyy 
tehtävä liittyen Open Badgeihin, jonka 
suorittamalla pääset näppärästi perille 
Badgewalletin saloihin sekä ansaitset 
ensimmäiset osaamismerkkisi. Näitä 
on Striibaan (ja vähän kaikkialle) tulos-
sa enemmänkin joten etulyöntiaseman 
hankkiminen ja niihin ennakkoon tutus-
tuminen voi olla hyvä veto. Toinen uusi 
tehtävä liittyy taas sarjoihin sekä eloku-
viin, jossa yllättäen teemaan jotenkin 
liittyy huumeet. Tehtävän voi suorittaa 
joko ilmiantamalla uuden listasta puut-
tuvan sarjan/elokuvan, kirjoittamalla 
ohjelmasta pienen pohdinnan tai kat-
somalla ja keskustelemalla siitä kaverin 
kanssa.

YLLÄPIDOSSA OLEN APUKÄSINÄ saanut 
nauttia ensin Janinan (joka hyppäsikin 
sitten oppisopimuksen puolelle!), sekä 
myöhemmin Miljan osaamisesta ja seu-
rasta. Tällä hetkellä allekirjoittanut poh-
tiikin miten sitä taas tottuu hoitamaan 
kaikki kirjeet ja raportit ihan yksin. 

KESÄKUUN PUOLESSA VÄLISSÄ meikä 
jää kesälomalle, mutta siksi aikaa yllä-
pitoa tulee hoitamaan laatutakuutettu 
Aino. Eli let the stribs keep stribstszin..!

HURRRRJJJAAA 
KESÄÄ TOIVOTTAEN

– Taneli!
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Lyrics

STONE
Escape

www.huumebiisit.fi

 
Tule keskustelemaan kappaleesta:

www.huumebiisit.fi/muu/stone-escape

STONEN MERKITYS 
SUOMALAISEN ras-
kaan musiikin kaa-
nonissa on kiistaton. 
80-luvulla perustettu 
thrash metal -orkeste-
ri kolkutteli jopa kan-

sainvälisen menestyksen ovia, joskaan ei 
siinä lopulta onnistunut.

Bändin perustamishetkellä yhtyeen 
jäsenet olivat nuoria murrosikäisiä 
koltiaisia. Silti he onnistuivat jo 1988 
debyyttialbumilleen säveltämään har-
vinaisen teknistä ja tasokasta meteliä. 
Tuota albumia Ari Väntäsen kirjoitta-
massa bändin historiikissa muistelles-
saan he kertovat seuraavaa: ”Esimer-
kiksi Escapen sanoitus on 15-vuotiaan 
täysin kokemattoman jätkän käsitys sii-
tä, millaista elämä on kovien huumeiden 
maailmassa.”

Black curtain is fading the lights out
My eyes are blinded

Sorrow in my head, pain fills my brain
I'm gonna explode unless I get

Speed in my vein

God knows I want to break free
But the pain is too much

So help me, please
I know this ain't the right way out

What could I dou, I couldn't
Face the truth

Fight the truth, forget it
Escape from reality

Killing my feelings and lighting
My brain

The easiest way to forgive myself

Run, hide
Fight, hard

Run, hide
But I'll die

My time is running out, my end nears
I must change, I must see the light
Only god could help me, he'd give

The power
But I can't live without speed

Am I a coward

Run, hide - Try to escape
Fight, hard - But there's no way out
Run, hide - Try to escape
But I'll die - My time's run out

Damage crept up on me, pain turned too 
high
My brain was overloaded, ready to blow 
up
What was in my mind before
It was emptied...

Feeling things suck my brain out
Flaming in my head
Now I'm resting in peace without pain
But there's one thing you should know
I died with joy

Run, hide - Try to escape
Fight, hard - But there's no way out
Run, hide - Try to escape
But I'll die - My time's run out

Janne Joutsenniemen ja Roope Latva-
lan kynäilemä kappale on hyvä kuvaus 
siitä, miten stereotyyppisenä huumei-
den käyttäjien maailma usein nähtiin 
ja monet näkevät toki vielä nykyäänkin. 
Yksinkertaisella englannilla suollettu 
sanoitus vilisee neuloja ja kauhuja sekä 
päättyy luonnollisesti kuolemaan (jos-
kin hymy huulilla). Vain Jumala nähdään 
mahdollisena apuna, mutta huumeiden 
vetovoima on kuitenkin kovempi.

Escapen sanoitus on juuri niin kasarihe-
viä kuin vain voi olla ja kertoo kenties 
myös tuon ajan huumevalistuksesta. 
Murrosikäisten metallihemmojen kapea-
katseinen maailma on varmasti avautu-
nut ja tänä päivänä kaverit kirjoittaisivat 
aiheesta kenties sävykkäämmin.
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ILMOITUSTAULU

KILOMETRIKISA KÄYNNISSÄ 
- LIITY POLKEMAAN YAD:N 
JOUKKUEESEEN

► Tavoitteena on kirjata kaikki 
pyöräilyisi ajalla 1.5.–22.9.2019

 ► Homma toimii siten, että ensin re-
kisteröidyt tai kirjaudut Kilometri-
kisan sivuilla, tämän jälkeen sivun 
ylälaidasta ”Liityt joukkueeseen” 
ja laitat koodiksi YADpolkee.

 ► WWW.KILOMETRIKISA.FI

 ► TILAAMALLA 6 kertaa vuodessa ilmestyvän Yaddiktin pysyt parhaiten 
perillä siitä mitä, missä ja milloin tapahtuu -> www.yad.fi

yaddikti
YAD Youth Against Drugs ry:n uutiskirje

YAD avaa 
kesäkuuN 10. päivä 
spreadshirt-kaupan
► WWW.SPREADSHIRT.FI/YADSHOP

 ► Paitakauppa luotiin täydentämään YADin oman verkkokaupan, 
www.yad.fi/yadstore, valikoimaa ja sieltä voi tilata YAD:n printeillä 
varustettuja paitoja

 ► ENSIMMÄISET 2 VIIKKOA KAIKKI TUOTTEET -15%

 ► Kaikista tuotteista menee 5 euroa YAD:n toimintaan

 ► Tällä hetkellä valikoimassa 2 printtiä: valkoinen Lost Unicorn ja 
punainen Sex, hugs & rock'n'roll -paita

 ► Valikoima täydentyy teidän toiveiden mukaan, eli jos mielessä joku 
tietty printti, niin heitä toiveella: saara.mansikka-aho@yad.fi

ILMOITTAUDU 
KOULUTTAJAKOULUTUKSEEN 
9.6.MENNESSÄ

 ► Haluatko edistää laadukasta nuorten 
kanssa tehtävää päihdekasvatusta 
Suomessa? 

 ► Tule YADin kouluttajaksi! Ensimmäi-
nen YADin kouluttajakoulutus järjes-
tetään 19.8.–27.9. 2019.

 ► Katso lisätietoa: www.yad.fi/tapahtu-
ma/kouluttaja-koulutus
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Yhteystiedot

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. 

Jyväskylä

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

Janne Paananen
toiminnanjohtaja
040 551 9067

www.yad.fi/facebook www.yad.fi/twitter

www.yad.fi/youtubewww.yad.fi/instagram

LUTAKONAUKIO 3, 40100 JYVÄSKYLÄ

Taneli Hytönen
verkkovapaaehtoistyön 
suunnittelija (Street Team)
0400 234 317

Iida Porkka
ehkäisevän huumetyön 
suunnittelija
050 522 8708

Janina Tihinen
oppisopimustyöntekijä
040 721 2415

Saara Mansikka-aho
järjestötiedottaja
040 350 0644

Pasi Vastamäki
projektityöntekijä
(Kannabishanke)
040 350 2954

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

Tampere
HALLITUSKATU 25, 33200 TAMPERE

Petra Karinen
ehkäisevän huumetyön 
suunnittelija
040 553 5701

Anne Kärppä
oppisopimustyöntekijä
040 484 1634

Riikka Pulkkinen
projektityöntekijä
(Kannabishanke)
040 350 2040

Tapahtumakalenteri

Tero Hohenthal
projektityöntekijä
(Exp3rt-hanke)
0400 218 360

Marjo Tiittanen
oppisopimustyöntekijä
(Exp3rt-hanke)
040 689 2483

Jesse Boström
oppisopimustyöntekijä
(Exp3rt-hanke)
040 689 2480

Maria Hatvala
projektityöntekijä
(Kannabishanke)
040 350 2734

Kesäkuu
7.-8.6. SAARISTO OPEN

19.-22.6. NUMMIROCK

20.-22.6. HIMOS JUHANNUS 

27.-29.6. PROVINSSI 

Heinäkuu
6.-8.7. AITOON KIRKASTUSJUHLAT 

11.-13.7. SUOMIPOP JKL 

18.-20.7. KARJUROCK 

26.-27.7. PUNTALA-ROCK 

26.-27.7. QSTOCK

Elokuu
2.-4.8. PORISPERE 

9.-10.8. SIMEROCK


