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PUHU MUN KANSSA KANNABIKSESTA 
– Virikkeitä ja ajatuksia kotien päihdekeskusteluun 
Opas, jonka tavoitteena on rohkaista nuoren ja aikuisen väliseen kannabiskeskusteluun. 
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Pääkirjoitus

VIETIMME YAD:N 
TYÖNTEKIJÖIDEN ja 
hallituksen jäsenten 
kanssa pari päivää 
Keuruulla Strate-
giapäivillä pohtien 
YAD:n kulunutta 

vuotta ja tulevaakin. Työyhteisömme on 
kasvanut edelleen tänä vuonna, joten 
nämä harvahkot koko työyhteisön ta-
paamiset ovat tärkeitä hetkiä ajatusten 
vaihtamiseen ja toisiin tutustumiseen. 
Keuruulla konkretisoitui, että meillä on 
meneillään paljon juttuja: perustyön li-
säksi neljä hanketta sekä STEA:n Paikka 
auki II -ohjelmalla rahoitetut oppisopi-
muskoulutettavat. Kaikkiaan palkkalis-
toilla YAD:lla tulee olemaan tänä syksy-
nä kuusitoista henkeä!

HANKERINTAMALLA tämän vuoden uusi 
juttu on ollut Tampereen kaupungin 
nuorisotakuuavustuksella pyörivä Työ-
elämätaitoja yhdistystoiminnassa 
-hanke. Hankkeessa kehitetään YAD:n 
kouluttajamallia, pyritään tekemään 
vapaaehtoistyössä opitut asiat näkyvik-
si ja kenties opinnollistamaan sitä.

ESR-rahoitteinen kolmivuotinen Kanna-
bisinterventio nuorille kannabiksen 
käyttäjille -hanke on ylittänyt puolen 
välin. ESR-kuviot ovatkin olleet meille 
uusi aluevaltaus ja siten opin paikka.

Kun YAD isoksi kasvoi 
(vaan ei aikuiseksi...)

Tutumpia STEA-rahoitteisia hankkeita 
meneillään on kaksi. Itse mutta ei yk-
sin -hanke pyörii vielä ensi kevääseen. 
Jatkorahoituksen työstäminen on käyn-
nissä ja syyskuun loppuun mennessä 
jätämme hakemuksen rahoittajan huo-
maan. Exp3rt – Kohtaava kokemus-
asiantuntijuus -hanke pyörii kevääseen 
2021 asti. Lisää hankkeiden meiningistä 
löydät tämän Yadilaisen sivuilta 10–11.

LISÄÄ TYÖNTEKIJÖITÄ tarkoittaa yleensä 
enemmän työntekijäpalapelin pelaamis-
ta. Siis rekryjä, työntekijävaihdoksia ja 
tehtävänkuvien miettimisiä. Olemmekin 
kesän aikana sanoneet heipat Marial-
le ja Petralle. Suuri kiitos molemmille, 
että olette antaneet osaamisenne tämän 
yhdistyksen käyttöön!

Tervetuloa uusille ja uusvanhoille YADi-
laisille työmyyrille! Tulette varmasti tu-
tuiksi myös meidän jäsenillekin.

MUISTETAAN NAUTTIA sateesta ja pime-
nevistä syysilloista. Siihen ei villasukkia 
väkevämpiä tarvitse.

Janne Paananen
Toiminnanjohtaja

YAD:N JÄSENMAKSUN maksaneet jä-
senet voivat asettua ehdolle järjestön 
hallitukseen. Hallitus valitaan Tampe-
reella syyskokouksessa la 23.11. Mikäli 
hallitusehdokkaita tulee enemmän kuin 
hallituksessa on paikkoja, järjestetään 
jäsenille mahdollisuus myös sähköiseen 
ennakkoäänestykseen.

Kutsu YAD ry:n 
syyskokoukseen
AIKA: la 23.11.2019  Klo 12.15 alkaen.
PAIKKA: YAD ry:n Tampereen toimisto (Hallituskatu 25)

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Päätetään työjärjestys

4. Käsitellään ja vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma

5. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta

6. Nimetään edustajat niihin järjestöihin ja yhteistyöryhmiin, joissa yhdistyksellä  
on edustusoikeus.

7. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä, valitaan puheenjohtaja ja hallitus

8. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

9. Käsitellään muut mahdolliset asiat

10. Päätetään kokous

SINULLA EI TARVITSE olla aiempaa ko-
kemusta hallitustyöskentelystä. Uusi 
hallitus kokoontuu tammikuussa pe-
rehdytyspäivään, jolloin käydään yh-
distystoiminnan ja hallitustyöskentelyn 
keskeisimmät asiat läpi. YAD:ssa hallitus 
toimii toiminnanjohtajan esimiehenä ja 
päättää järjestön linjauksista. Hallituk-
sen uuden jäsenen kausi on kaksi vuotta 
ja uudelleen valitun toimikausi on yhden 
vuoden.

Mikäli haluat hakea hallitukseen tai sinulla kysyttävää hallituksessa toimimisesta, 
lähetä sähköpostia Jannelle (JANNE.PAANANEN@YAD.FI) VIIMEISTÄÄN 3.11.2019.

Tervetuloa mukaan valitsemaan 
uutta hallitusta! Äänioikeus 
syyskokouksessa on kaikilla 
jäsenmaksun maksaneilla. 

Kahvitarjoilu.

TUNNETKO PALOA 
YAD:N HALLITUKSEEN?
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Kesän YAD Tourin aikana pisteillä kävi 
karkeasti arvioiden 2000–2300 ihmistä. 
Festareilla puhututti eniten kavereiden 
tai sukulaisen päihteiden käyttö. Oma 
käyttö herätti toiseksi eniten keskus-
telua ja kolmanneksi eniten kannabis. 
Käytetyimpänä keskustelujen avaaja-
na toimi tänä kesänä Epäonnenpyörä, 
mikä tietysti kiinnosti ihmisiä paljon. 
Palkintoina keskusteluihin osallistumi-
sesta ihmisille jaettiin vanhaan malliin 
kortsuja, korvatulppia tai tikkareita.

KESÄN JÄLKEEN VIETET-
TIIN purkuviikonloppua 
Himoksen tuntumassa. 
Kesällä toimineita vapaa-
ehtoisia oli ilmoittautu-
nut mukaan kymmen-
kunta. Ekana iltana oli 

saapuminen Himokselle sekä heti paljui-
lut tulille. Festareiden koontia pidettiin 
sitten lauantaina, jossa alkuun jokainen 
sai itsenäisesti kirjata ylös festareiden 
muistoja Open Badge – digitaalisten 
osaamismerkkien tehtävien kautta. Il-
tapäivästä viilattiin kehittämiskohteita 
mm. pulmatilanteisiin, fesulistaan, Epä-
onnenpyörään sekä fesurooleista pohdit-
tiin festarikuskin hommaa uusiksi. Ensi 
vuodelle on kehitysideoita kirjattu ylös 
ja ensi vuonna testaillaan, miten homma 
toimii pienellä viilauksella taas hieman 
paremmin.

KUTEN PERINTEISIIN KUULUU, niin tä-
näkin vuonna valittiin YADin festaritoi-
minnasta VUODEN 2019 FESTARIJYRÄ! 
Ja festarijyräksi valikoitui tiukan äänes-
tyksen pohjalta Matti Malinen! Onnea 
Matti! <3 Matti kolusi läpi useamman 

FESTARIKAUSI ON AINA 
yhtä hektinen ja toisi-
naan myös hyvin inten-
siivinen kokonaisuus. 
Kesän kokonaisuus oli 
loppupeleissä oikein 
bueno ja isoin kiitos koko 

YAD Tourin toteutumisesta kuuluu teille 
vapaaehtoisille. Mahdollistitte jälleen 
kerran upean kesän YADilaiseen tapaan! 
Eteisen matolla kimaltelee edelleen iha-
naa glitteriä fesukesän jäljiltä <3

fesun YADin matkassa kesän 2019 osalta 
ja hän toimi ensi kertaa myös festarivas-
taavana! Upeesti selviydytty niin vapaa-
ehtoisen kuin festarivastaavan roolista! 
<3

RENTOILUA JA YHDESSÄOLOA oli myös 
purkuviikonloppu täynnä – mm. leppoi-
saa ulkoilua Himoksen päälle kiivetessä 
sekä pulmien ratkontaa pakohuoneessa. 
Paljuilua sekä tietysti yhdessä syömistä 
unohtamatta. Kiitokset vielä mukana ol-
leille! Ootte kaikki kultaa! <3

 
sekä purkuviikonloppu
Festaritunnelmia

"ODOTIN PURKUVIIKONLOPPUA TOSI PALJON. On aina kiva kokoontua yhteen hy-
vien tyyppien kanssa, varsinkin kun tietää että ei hetkeen näe ehkä. Ja pääsi tutus-
tumaan paremmin ihmisiin. Musta oli tosi kivaa että purkuviikonloppu järjestettiin 
meille. Meille oltiin järjestetty myös kivaa ohjelmaa, kuten escaperoom, kiivettiin 
rinteeseen ja syötiin paljon.

Tunnelma oli rento ja avoin. Tuli käytyä monta hyvää keskustelua ja huumori oli 
erittäin läsnä. Oli ehkä vähän haikea ja ontto olo kun kotiinpäin lähdettiin. Yadista 
ja yadilaisista on tullut itselle tosi tärkeitä ja merkittäviä asioita.

Hyvä fiilis jäi myös festareista, ne oli uutta ja jännittävää, mutta niin siisti kokemus 
että ensi kesänä pakko päästä festareille, ja mä en olis ikinä uskonut että mä tulisin 
tekemään tuollaista."

- Matilda, vapaaehtoinen

- Iida YAD
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Kuva: Iida Porkka
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M
Ä OON PETRA. Aloi-
tin elokuussa YADin 
Tampereen päässä 
toimistoassistentti-
na, Työelämätaitoja 
yhdistystoiminnas-
sa -hankkeen kautta. 

Mun työnkuvaan kuuluu erilaisten ma-
teriaalien tuottaminen sekä hankkeen 
raportointi. Oon koulutukseltani me-
dianomi, joten sikäli viestintähommat 
eri muodoissaan hoituu!

Ennen YADille työllistymistä yhdistys 
oli mulle tuttu lähinnä siitä että olen 
somessa törmännyt sen juttuihin, ja jos-
kus kaupungilla ollessa kävellyt toimis-
ton ohi. Mulla oli kuitenkin positiivinen 
kuva yhdistyksen toiminnasta, joten 
päätin hakea tänne töihin. Onneksi pää-
sin, koska täällä on ollut tosi kivaa! Pa-
rasta tähän mennessä on ollut syyskuun 
puolivälissä pidetty Kouluttaja-koulutus 
Varalassa. Oli siistiä päästä näkemään 
YADin toimintaa enemmän käytännössä 
ja tutustumaan muutamiin vapareihin.

VAPAA-AIKAANI KULUTAN pitkälti koto-
na – mulla on kaksi kissaa, joiden kanssa 
tykkään maata sohvalla ja katsella leffo-
ja. Kavereita nähdessä aika kuluu yleen-
sä videopelien (Crash Team Racingia on 
tullut pelattua aika paljon) ja/tai hyvän 
ruuan parissa. Kannattaa ystävystyä ra-
vintola-alalla työskentelevien kanssa, 
niiden seurassa ei koskaan tule nälkä :D

ODOTAN INNOLLA mitä tulevaisuus tuo 
tullessaan, ja tietty teihin muihin YADi-
laisiin tutustumista! Moikataan kun ta-
vataan! :)

PETRA VIRTANEN
petra.virtanen@yad.fi

040 626 2423

Moikka!

Tervetuloa Petra & Arttu

Hei,

OLEN ARTTU SALO. 
Aloitin projekti-
työntekijänä Kan-
nabisinterventio 
nuorille kanna-
biksen käyttäjille 
-hankkeessa Tam-

pereella elokuun lopussa. Koulutuksel-
tani olen yhteiskuntatieteiden maiste-
ri sosiaalityöstä ja olen työskennellyt 
aiemmin sosiaalityöntekijänä päihde-
kentällä sekä koulukuraattorina. Vii-
meiset neljä vuotta olen tosin työsken-
nellyt väitöskirjatutkijana Tampereen 
yliopistolla. Väitöstutkimustani jatkan 
edelleen työn ohella ja sen pitäisi val-
mistua vuoden 2020 aikana.

KANNABISHANKKEESEEN PÄÄSIN mu-
kavasti töihin juuri siinä vaiheessa, kun 
nelivuotinen määräaikainen pestini 
yliopistolla päättyi. Hain töihin hank-
keeseen, koska ehkäisevä päihdetyö 
työkenttänä kiinnostaa ja oletan, että 

NIMITYSUUTISIA

RIIKKA PELTOLA siirtyy Kannabishankkeesta Petra Karisen tilalle ehkäisevän huu-
metyön suunnittelijaksi Tampereelle 30.9. lähtien. Kannabishankkeessa on jo aloit-
tanut ARTTU SALO (esittely alla) Maria Hatvalan tilalla ja Riikan tilalla hankkeessa 
aloittaa ANNA JÄRVINEN syyskuun lopulla.

osaamiselleni on siellä käyttöä. Näin 
muutaman viikon kokemuksella sekä 
YAD että erityisesti kannabishanke tun-
tuvat tarjoavan haastavan ja innostavan 
työn, joka tarjoaa myös paljon uutta 
opittavaa.

ARTTU SALO
arttu.salo@yad.fi

040 350 2734
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Heipati hei!
MINUN AJANLASKUSSANI ON HYVIN 
VÄHÄN AIKAA ENNEN YADIA. Kun seis-
kaluokkalaisena 90-luvun puolivälissä 
lähdin hommiin mukaan, en voinut mi-
tenkään aavistaa, miten pitkä yhteisestä 
polusta tulee. On ollut etuoikeus kasvaa 
osana tätä yhteisöä, sekä ihmisenä että 
myöhemmin ammattilaisena. Samalla 
on ollut hienoa olla osa järjestön kasvu-
kaarta ja kehitystä siihen, mitä YAD nyt 
2019 on. 

YAD EI OLE KOSKAAN OLLUT minulle 
vaan työtä, vaan ennen kaikkea yhteisö. 
Työsuhde, joka alkoi  lyhyestä osa-ai-
kasijaisuudesta venyi vähän vahingos-
sa kymmenen vuoden mittaiseksi. Kun 
lähdön ajatukset alkoivat kypsymään 
ja voimistumaan, ei kyse ollut missään 
kohtaa siitä, että en olisi halunnut olla 
töissä YADilla, vaan puhtaasti siitä, että 
halusin vielä tehdä elämässäni muuta-
kin. Halu kokeilla siipiään ammatillises-
ti jossain, minne ei ole (oman) elämän 
mittaista historiaa, oli suuri! 

NYKYISESSÄ TYÖSSÄNI pyöritän siis 
piirrosvideoprosessia. Lyhyesti kuvattu-
na piirrosvideon tarkoitus on tiivistää 
joku monimutkainen asia minuutin tai 
parin mittaiseen videoon kuvan ja äänen 
avulla. Järjestötoiminnan keskiössä pyö-
ritään usein hyvin samankaltaisten ilmi-
öiden ympärillä, kun selitetään ihmiselle 
maailmaa ja maailmalle ihmistä. 

KIITOKSET SIIS TEILLE IHANA YADin-
perheeni! Teistä jokainen on auttanut 
minua kasvamaan, ihmisenä ja ammat-
tilaisena. Kiitokset niille vapareille, jot-
ka ovat kulkeneet rinnalla koko työnte-
kijämatkan, ja niille uusille, jotka ovat 
uskaltaneet ottaa meidät elämäänsä ja 
antaa meille aikaansa. Kiitos työtove-
reille kaikesta tuesta, kannustuksesta, 
myötäelämisestä ja hyväksynnästä hy-
vinä ja raskainakin aikoina. Olette täyttä 
timanttia <3

EN HALUNNUT KIRJOITTAA jäähyväiskir-
jettä vaan kiitoskirjeen, koska en ajatte-
le, että lähden. Olin Yadilainen jo ennen, 
kun tulin YADille töihin, ja olen Yadilai-
nen, vaikka palkanmaksaja vaihtuisi. On 
mahdoton kuvata, miten ylpeä ja kiitol-
linen olen siitä, mitä olemme saaneet 
yhdessä aikaan, enkä epäile hetkeäkään, 
ettettekö tekisi siitä vielä monin kerroin 
siistimpää!

HALATAAN KUN TAVATAAN!

- Petra Karinen

Mistähän syystä minä oikein kannatan demokratiaa,
enemmistön valtaa, kun itse tulen kuitenkin aina

kuulumaan vähemmistöön: kummallisiin.

(Eeva Kilpi)

VIESTINNÄN ISKURYH-
MÄ ON joukko some-
viestinnästä, valo- ja 
videokuvaamisesta, 
graafisesta suunnit-
telusta sekä piirtämi-
sestä ja kuvittamises-

ta kiinnostuneita vapaaehtoisia. Ryhmä 
on uusi ja pyörähtää käyntiin tänä syk-
synä! 

ILMOITTAUDU SÄHKÖPOSTILISTALLE:
saara.mansikka-aho@yad.fi.

Sähköpostilistalaisille tiedotetaan eri-
laisia pieniä ja vähän isompia viestinnän 
tehtäviä, joista voi napata oman mielen-
kiinnon, osaamisen ja aikataulujen mu-
kaan kopin. 

Viestinnän iskuryhmä sopii kaikille 
viestinnästä kiinnostuneille. Alaa opis-
kelevat voivat hyödyntää tehtäviä esim. 
media-alan opinnoissa ja portfoliossa. 

Ryhmään voi osallistua mistä päin Suo-
mea tahansa  – ohjausta ja työvälineet 
on saatavilla Jyväskylän keskustoimis-
tolla.

TERVETULOA REMMIIN!

ISKURYHMÄN TEHTÄVIÄ VOIVAT 
OLLA ESIMERKIKSI:

 ► Videon kuvaus/editointi

 ► Valokuvaus YAD:n tapahtumassa 

 ► Sometilin ”kaappaus” – esim. Instan 
päivitysvastuu jossain YAD:n tapah-
tumassa

 ► YAD:n materiaalien valokuvaus

 ► Blogin kirjoittaminen 

 ► Artikkelin kirjoittaminen jäsenleh-
teen

 ► Kuvittaminen: jäsenlehti, blogi, erilai-
set materiaalit

 ► Sarjakuva

 ► Esitteen taitto

 ► Pinssien, badgejen, jäsenkorttien, ve-
sitatuointien, tarrojen, kangaskassien 
ym. materiaalien suunnittelu

 ► Jokin muu, mikä? Vain mielikuvitus 
rajana, ehdota!

- Saara Mansikka-aho, järjestötiedottaja

Viestinnän 

iskuryhmä 
aloittaa toimintansa!
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ON MUUTEN ISMO 
Leikolan mieles-
tä suomen kie-
len yleisin sana 
tai lause. Itselle 
tuo on jäänyt täs-
sä elo-syyskuun 

taitteessa päähän, kun olen aamuisin 
avannut Jumipuiston ylläpidon profiilin 
ja tsekkaillut uudet rekisteröityneet ja 
tehtävien palautukset. Opetettiin tuota 
Tanelin kanssa toki myös heti lomien 
jälkeen Virroilla olleessa Open Badge 
-koulutuksessa kaikille, eli jos sinua vas-
taan tulee armenialainen tyyppi ja hän 
aloittaa keskustelun sanoilla no niin, 
niin tiedätte ketkä on ollut asialla.

JUMIPUISTON KÄYTTÄJIÄ tulee päivit-
täin lisää ja tehtävien palautuksiakin on 
alkanut tippumaan oikein mukavasti. 
Tällä hetkellä palautuksia on tullut suu-
rimpaan osaan aktiivisista tehtävistä ja 
se on siistiä! 

Mikäli tahdot tietää mitä meikäläinen 
touhuaa tai mitä Jumipuistossa tapah-
tuu, niin otahan seurantaan Instagramis-
sa @Jumipuisto.fi, Facebookissa Itse 
mutta ei yksin -hanke pyörittää Jumi-
puisto.fi-sivua ja lisäksi mun duunipro-
fiili löytyy nimellä Sami YAD, noiden 
kautta pyrin tiedottamaan Jumipuistossa 
tapahtuvista jutuista mahdollisimman 
laajasti ja toki niistä saattaa löytyä myös 
muuta kiinnostavaa sisältöä. 

JUMIPUISTON KOKEMUSTIETOPANKKI 
kaipaa edelleen lisää kokemuskertomuk-
sia. Eli jos sinulla on halu kertoa omasta 
kokemuksestasi, niin laita mulle mailia 
tulemaan. Erityisesti toive myös huu-
meiden vaikutuksesta kouluun, työhön, 
talouteen, ja opintoihin liittyvistä koke-
muksista otetaan ilolla vastaan. Kaikki 
kertomukset julkaistaan siten, että kir-
joittajaa ei voida tunnistaa. Kertomuk-
sien kerääminen on lähtenyt käyntiin 
mukavasti ja on siistiä huomata, kuin-
ka tärkeäksi kokemustaustaiset ihmiset 
ovat nähneet palvelumme. 

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

Hankkeiden 
    syksyn kuviot:

No niin! 

- SAMI

Expan kuulumisia!

KANNABIS.EU-SIVUSTO etenee aikatau-
lussaan hyvin. Nitron kanssa olemme 
viikoittain yhteistyössä mm. Slackin ja 
Trellon välityksellä ja palautteisiin rea-
goidaan nopeasti. Sivuston ulkoasusta 
on tulossa tosi siistin näköinen, käytet-
tävyyttä unohtamatta. Kaikkiin pieniin-
kin palasiin on mahdollisuus vaikuttaa 
ja on todella olo, että on saanut olla mu-
kana rakentamassa sivua sen sijaan, että 
joku ulkopuolinen taho vain tekisi meille 
jonkin tuotteen siten, kuten he haluavat. 
Päiväkirjasta on toteutettu jo monta pe-
ruspalasta ja seuraavaan lehteen pystyy-
kin todennäköisesti kirjoittamaan vähän 
kattavamman jutun aiheesta, kun sivus-
to on saatu valmiiksi. Nörttijuttuja on 
ihan kiva vääntää oman työn ohessa.

Ennen sitä sivustoa tullaan testaamaan 
nuorten asiantuntijoiden kanssa, jotta 

LOMILTA PALATTU KOKO konkkaronkka, 
ollaan mökkeilty ja ladattu akkuja jokai-
nen tavallaan. Mulla ja Marjolla alkoi 
elokuussa koulu, jossa ollaan oltu tii-
viisti viikottain. Pari Toni-keikkaa ollaan 
käyty heittämässä TAMKissa ja saatiin 
vapaaehtoisiakin mukaan. Expan mök-
kiviikonloppu on suunnitteilla marras-
kuulle ja uutta koulutusta ensi vuodelle.

Itse olen aloittanut KOHTAAVAN KOKE-
MUSASIANTUNTIJUUDEN Nauhan Nu-
ma-pajalle, jossa nyt käynyt kolmena 
kertana ja vetänyt meidän menetelmiä: 
Ränniä ekalla, tokalla Oma asia -kortteja 

ja viimeisimmällä Addiktiokortit. Ryh-
mät ovat olleet hyviä ja jengi osallistu-
nut, hyvää keskustelua saatu aikaiseksi. 
Ensi viikolla menemme pelikahvilaan 
pelailemaan ja syömään, sitten on vii-
meinen kerta, eli palaute käynneistä.

Hommaa on, just kirjoittelen tätä junas-
ta takaisin Tampereelle, olimme Helsin-
gissä Irti rikoksista -verkoston tapaami-
sessa, joka on mielenkiintoinen proggis 
myös.

Ei muutakuin talvea kohti ja uusia koke-
muksia.

T. EXPA-POSSE JESSE, MARJO, TERO 

saadaan hiottua sivusto ihan viimei-
seen tikkiin saakka ja saadaan teksteistä 
ja muusta kommentit niiltä, ketkä niitä 
lopulta tulee lukemaan ja sivustoa päl-
listelemään.

Henkilökohtaisesti on tosi vahva luot-
tamus siitä, että tästä tulee todella 
tarpeellinen ja ennen kaikkea toimiva 
paketti, jonka avulla kannabista käyttä-
vät voivat itsenäisesti hallita paremmin 
kannabiksen käyttöä, jos yhtään tuntuu 
siltä, että hommat ei pysy täysin lapa-
sessa. Lisäksi sivustolle tulee mystisen 
KANNABISPAKUN (IG: @kannabispaku) 
tuotantoa, jotka on nekin jo ihan hyvällä 
mallilla. Pidä siis korvat höröllä ja silmät 
kirkkaina!

- GANJA-P, 
ELI PASI KANNABISHANKKEESTA

Kannabishanke
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THL JULKAISI JUURI VUODEN 2019 KOULUTERVEYSKYSELYN TULOKSET. Monet ai-
empien vuosien trendit näyttävät jatkuvan. Nuorten humalahakuinen juominen on 
ollut jo toistakymmentä vuotta vähenemässä ja näin on edelleen.

KAAVIO ”Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa”

NUORTEN KANNABISKOKEILUT ovat pysyneet hyvin samalla tasolla koko 2010-lu-
vun. Vuoteen 2017 verrattuna kannabiskokeilut ovat kuitenkin hieman nousseet 
kaikilla nuorten oppiasteilla. Lukion poikien kohdalla nousu on ollut huomattavaa: 
14% -> 17% ja kuilu ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevien poikien ja lukio-
laispoikien kohdalla kaventunut selkeästi. Kaikilla oppiasteilla myös suhtautuminen 
kannabiksen käyttöä kohtaan on edelleen lieventynyt ja nuorista yli puolet kokee, 
että omalla paikkakunnalla on helppo hankkia huumeita.

KAAVIO ”Kannabista vähintään kerran kokeilleiden nuorten osuus”

SAMOIN PÄIVITTÄIN TUPAKOIVIEN OSUUS on laskenut edelleen selvästi. Sitä vastoin 
päivittäinen nuuskan käyttö on lisääntynyt, etenkin ammatillisissa oppilaitoksissa 
opiskelevien keskuudessa. Sähkösavukkeet ovat olleet otsikoissa paljon tänä vuonna. 
Sähkötupakoinnista on kysytty Kouluterveyskyselyssä vuodesta 2015 lähtien ja sen 
trendi on nuorten keskuudessa ollut koko ajan vähenevä.

KAAVIO ”Tupakoi päivittäin”

Alkoholista ja tupakasta    nuuskaan ja kannabikseen

Erittäin positiivinen trendi on, että nuoret kokevat yhä enenevissä määrin keskuste-
luyhteyden vanhempiensa kanssa hyväksi. Kun ajatellaan nuorten päihdekokeiluja 
ja ongelmakäytöltä suojaavia tekijöitä, on vanhemmilla siinä kohden iso merkitys.

KAAVIO ”Hyvä keskusteluyhteys vanhempien kanssa”

TEKSTI: Janne Paananen  LÄHDE: THL, Kouluterveyskysely 2019
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TAMPERE
Paikkari kokoontuu tiistaisin joka pariton viikko klo 18 eteenpäin. Paikkarin ve-
täjinä Mira ja Anne. Porukalla tekemistä ja vaikuttamista Tampereen alueella, tuu 
mukaan! Mukaan pääset ottamalla meihin yhteyttä!

YHTEYS: IG: @yadtampere | Sposti: tampere@yad.fi | puh: 040 484 1634

JYVÄSKYLÄ
Paikkari alkaa lokakuun puolella joka parittoman viikon torstai klo 18-20. Paik-
karin vetäjänä Monica. Porukalla tekemistä ja vaikuttamista Jyväskylän alueella, tuu 
mukaan! Mukaan pääset ottamalla meihin yhteyttä!

YHTEYS: IG: @yadjyvaskyla | Sposti: jyvaskyla@yad.fi

ÄÄNEKOSKI
Pop up -paikkareita alkuun ja, kun porukkaa löytyy enempi toimintaan, niin ta-
paamisia useemmin. Paikkarin vetäjänä Katja. Ota rohkeesti yhteyttä ja pääset teke-
mään ja vaikuttamaan paikallisesti! Mukaan pääset ottamalla meihin yhteyttä!

YHTEYS: IG: @yadaanekoski | Sposti: aanekoski@yad.fi  | Puh: 046 5232 414

Paikkarivastaavien miitti 18.-20.10.
Paikkarivastaavien miittiä järjestetään jälleen syksyllä 18.–20.10.2019. Tällä kertaa 
paikkana Himos. Kokoonnumme porukalla suunnittelemaan tulevaa sekä rentoutu-
maan syksyisissä tunnelmissa. Kerätään viikonlopun aikana paikkareiden kuulumi-
set sekä ajatuksia ja suunnitelmia tulevan vuoden osalta. Nähää siel!

YAD Paikallistiimit:

YADIN ENSIMMÄISEN 
KOULUT TAJA-KOU-
LUTUKSEN kontak-
tiosuus järjestettiin 
13.–15.9. Tampereen 
Varalassa. Kahdeksan 
osallistujan joukossa 

oli sekä YADilla jo pidempään toiminei-
ta vapaaehtoisia että uudempia tutta-
vuuksia. Osallistujat majoittuivat pai-
kan päällä viikonlopun ajan ja pääsivät 
nauttimaan Varalan hyvistä ruuista sekä 
liikuntamahdollisuuksista.

VIIKONLOPUN VIRALLISIN (muttei kui-
tenkaan liian virallinen) osuus pidet-
tiin lauantaina. Aamusta kouluttaja Pia 
Koponen kävi kertomassa osallistujille 
esiintymistaitojen hiomisesta, ja ilta-
päivällä Petra Karinen kävi osallistu-
jien kanssa läpi Kättä Pidempää -diat, 
joita kouluttajat tulevat tulevaisuudessa 
hyödyntämään. Lauantai-ilta päätettiin 
koko porukan kesken rennoin merkein 
hirsisaunassa ja paljussa.

Kouluttaja-koulutus  
Varalassa

Sunnuntaina osallistujat pääsivät purka-
maan ajatuksiaan ja saamaan vastauksia 
mahdollisiin kysymyksiin koulutuksen 
vetäjältä Riikka Peltolalta. Sunnuntai-
sen lounaan jälkeen kukin lähti omille 
teilleen kohti kotia.

TUNNELMA VARALASSA oli koko viikon-
lopun positiivinen ja energinen. Koska 
Kouluttaja-koulutus on vielä pilotti-
vaiheessa, kukaan ei oikein tarkalleen 
tiennyt mitä odottaa. Lopputuloksena 
rakennettu viikonloppu oli kuitenkin 
onnistunut ja rattoisa, ja kaikille jäi kou-
lutuksesta hyvä mieli.

PIAN YADILLA ON ERI PUOLILLA SUO-
MEA ASUVIA KOULUTTAJIA, jotka ovat 
valmiita kouluttamaan fiksua ja toimi-
vaa päihdekasvatusta nuorten kanssa 
työskenteleville aikuisille. Näin tehdään 
maailmasta taas himpun verran parempi 
paikka!

TEKSTI JA KUVA: Petra Virtanen
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YAD Ystäväkir ja

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

Esittelemme joka Yadilaisessa 1_2 YADityyppiä.

NIMI: Maria Utriainen

IKÄ: 24

HENKINEN IKÄ: 
Sisällä asuu rusinan näköinen 
90-vuotias mummo.

HOODIT: Jyväskylä

MITEN PÄÄDYIN YADIIN: 
Halusin jatkaa työtoimintaa 
muualla oltuani vuoden samassa 
paikassa, ja useampi tuttu ja kaveri 
ehdottivat YADia. Samalla kehotettiin 
menemään festarikoulutukseen.

PARAS YAD-MUISTONI: 
Aika monta mistä valita, tämän 
vuoden festari-purkuviikonloppu 
ehkä jäi eniten mieleen.

MUITA TERVEISIÄ: 
Pitäkää ittenne hyvinä ja 
tehkää kaikkea kivaa c:

LITINÄSTÄ JA LÄTINÄSTÄ VIIS, saappaat 
jalkaan ja kohti syksyn striibailuja.

Mutta ennen ikuisen pimeyden alkua, 
palataan vielä hetkeksi menneeseen ke-
sään. Itsehän makoilin iloisesti riippu-
matossa lomilla suurimman osan kesäs-
tä, mutta Striiban puolella hommat eivät 
seisahtaneet – iso kiitos kesätuuraajan 
Ainon ja tietysti kaikkien aktiivisten va-
paaehtoisten. Töihin palatessa oli huikea 
fiilis selata kaikki teidän aikaansaamat 
katuliituilut sekä Ainon kootut kerto-
mukset blogista. 

ELOKUUSSA KÄVIMME Samin kanssa 
oppimassa ja kouluttautumassa lisää 
Open Badge -osaamismerkkien tiimoil-
ta, ja Street Teamin prototyyppisarja 
alkaakin olemaan jo lähellä julkaisua. 
Ensimmäisessä satsissa merkkejä tulee 
saatavaksi liittyen Street Teamin piste-
rajoihin, Discordiin sekä training-teh-
täviin. Näitä on suunniteltu mielessä 
pitäen se, että ne vastaisivat mahdolli-
simman paljon teidän tarpeita, eikä niis-
tä tulisi turhaa päällekkäisyyttä Street 
Teamin omien tehtävien kanssa.  Jos täs-
sä vaiheessa tekstiä lyö tyhjää, että mikä 
ihmeen badge, niin tutustuppas Street 
Teamin tehtävään: Sukellus Badge-
craftiin.

Kovasti kalenterissa lähenee myös seu-
raava STREET TEAMIN MIITTI Jyväsky-
lässä, joka järjestetään 8.–10.11. Sama-
na viikonloppuna Lutakon alakerrassa 
esiintyy Kalevauva.fi, joten ehkä pääs-
tään kuulemaan livekeikka samalla kun 
pelataan yläkerrassa toimistopiilosta. 
Viime vuonna samankaltaisen elämyk-
sen pääsi kokemaan Rytmihäiriön keikan 
kanssa. Eli tätä ei kannata missata. 

ILMOITTAUTUMISEN löydät YADin omil-
ta nettisivuilta.

- Taneli

Tehtäväpankin uudet tehtävät:
 ► DISCORDIN ISO JEHU – sä pääset ottamaan koppia yhden keskiviikkochatin ohjista.

 ► JUMIPUISTON AVAJAISET – levitä Jumipuiston omaa tarraa erikoishyvään paikkaan ja ra-
portoi kuvan kera.

 ► KESKIVIIKKO-JUBAILU-DISCORD-HÄKKYRÄ-KYSELY     
– anna palautetta sekä ideoita ja vaikuta Discordin toimintaan 

Street Team

NÄISTÄ ASIOISTA 
TYKKÄÄN JUURI NYT:
MtG, ihmiset, kahvi, vaatteet

MOTTO: Jos auttaa eka itseensä niin 
on helpompi auttaa myös muita.

LEMPISUKLAA: Sellainen maitosuklaa 
missä on keksimurua sisällä.

YAD  YOUTH AGAINST DRUGS

STREET TEAM

K
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 T

iin
a 

Jo
ki

ta
lo



19Yadilainen 3/201918 Yadilainen 3/2019

Lyr ics

Bob Marley & The Waileirs:

www.huumebiisit.fi

 
Tule keskustelemaan kappaleesta:

www.huumebiisit.fi/muu/bob-marley-i-shot-the-sheriff

BOB MARLEY KIRJOIT-
TI tämän hänen omien 
sanojensa mukaan osit-
tain totuuteen pohjaa-
van biisin vuoden 1973 
Burnin’ -albumille. Seu-
raavana vuonna laulu 

nousi jenkeissä listaykköseksi Eric Clap-
tonin esittämänä ja nosti näin Marleyn 
kansainväliseen tietoisuuteen.

SANOITUKSISSA MARLEY kertoo, kuinka 
poliisi käskee häntä (tai laulun kertojaa) 
tuhoamaan marihuanapellot. Kertojaa 
jahdataan apulaissheriffin surmaami-
sesta ja tässä rytäkässä hän ampuu she-
riffin itsepuolustukseksi. Tämän hän 
laulussa myöntää, mutta apulaissheriffiä 
hän ei tappanut.

I shot the sheriff
But I didn't shoot no deputy
I shot the sheriff
But I didn't shoot no deputy

All around in my hometown
They're tryin' to track me down
They say they want to bring me in guilty
For the life of a deputy
For the life of a deputy
But I say

I shot the sheriff
(But I swear it was in self-defense) I 
swear it was in self-defense, yeah
It was I shot the sheriff
And they say it is a capital offense

Sheriff John Brown always hated me
For what, I don't know
Every time I plant a seed
He said kill them before it grow
He said kill them before they grow
And so

I shot the sheriff
But I didn't shoot the deputy
It was I shot the sheriff
(But I didn't shoot the deputy) I didn't 
shoot the deputy, no, no

Freedom came my way one day
And I started out of town, yeah
Then all of a sudden I saw sheriff John 
Brown
He was aiming to shoot I down
So I shot, yes, I shot, shot him down
And I say

I-I-I-I shot the sheriff
Lord, I didn't shoot the deputy
(No, no, no)
It was I who shot the sheriff
But I didn't shoot the deputy

Reflexes had the better of me
And what is to be must be
Every day the bucket goes to the well
I say, one day the bottom a-go drop out
One day the bottom will drop out
And so
And so
Really sing

I shot the sheriff
But I didn't shoot the deputy
(No, no, no)
I shot the sheriff
But I didn't shoot the deputy

Marleyn sanoituksessa lienee syvälli-
sempikin yhteiskuntakriittinen sävy. 
Siemenen kylvämisen ja tuhoamisen voi 
nähdä vertauskuvana siitä, kuinka yh-
teiskunta rusentaa vähemmistöjen tai 
poliittisesti eri mieltä olevien unelmat. 
Laulun keskeinen teema onkin oikeu-
denmukaisuus.

I Shot the Sheriff
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I lmoitustaulu

KILOMETRIKISA PÄÄTTYI 
– YAD-JOUKKUE POLKI LÄHES 12 000 KM!

 ► Eniten YAD-joukkueen kilometrisaldoa 
kartutti nimimerkki Mareeek

 ► Kiitos kaikille polkijoille, ensi keväänä 
taas mukaan joukkueeseen!AINO ON OSOITTA-

NUT aktiivisuu-
tensa ansiokkaasti 
toimiessaan mo-
nipuolisissa tehtä-
vissä. Vastaavana 
toimiminen toisen 

vapaaehtoisen kanssa Jyväskylän pai-
kallistiimissä on vaatinut aktiivista si-
toutumista toiminnan suunnitteluun, 
toteuttamiseen, markkinointiin sekä 
osallistujien aktivoimiseen. Mahdolli-
suuksien mukaan Aino on lähtenyt reip-
paalla asenteella mukaan myös päih-
dekasvatuskeikoille ympäri Suomen ja 
kesäisin festareille niin vapaaehtoisen 
kuin festarivastaavan roolissa.

KANSALAISAREENA.FI/VAPAAEHTOINEN 
30.9.—27.10.2019 suoritetaan yleisöää-
nestys ensimmäisen vaiheen ehdotusten 
pohjalta. Hyväksyttävät äänestystavat ovat 
Kansalaisareenan verkkosivuilla oleva lo-
make sekä verkkosivuilta tulostettavat vi-
ralliset äänestyslistat.

AINO SALMI on pitkän linjan vapaaeh-
toistoimija ehkäisevän huumetyön ken-
tällä YAD Youth Against Drugs ry:ssä. 
Hän on toiminut vapaaehtoisena orga-
nisaatiossamme lukuisissa eri tehtävissä 
vuodesta 2016 lähtien. Oma-aloitteinen, 
ymmärtäväinen ja hyväntuulinen sekä 
ratkaisukeskeinen asenne on paistanut 
kirkkaasti läpi erilaisissa tehtävissä.

Aino on ollut mukana kehittämässä 
YADin toimintaa sekä tuottanut mate-
riaalia (kuvat, videot ja blogitekstit) Pai-
kallistiimissä, Päihdekasvatustiimissä, 
Infopiste- ja festaritiimissä sekä Street 
Teamissä verkkovapaaehtoistyön paris-
sa.

MUUTAMAN VUODEN AIKANA Aino on 
antanut toiminnalle suuren panoksen 
monipuolisten tehtävien kautta. Sik-
si valitsimme hänet Kansalaisareenan 
Vuoden Vapaaehtoinen  2019 -äänes-
tykseen ehdolle. Käykäähän äänestä-
mässä, ohjeet viereisellä sivulla.

VUODEN VAPAAEHTOINEN 2019
- YAD:n ehdokas on AINO SALMI

- Iida YAD

KÄTTÄ PIDEMPÄÄ -KOULUTUS LA 14.12. JYVÄSKYLÄSSÄ

 ► Seuraa ilmoittelua, ilmoittautuminen avautuu lähempänä ajankohtaa

 ► Koulutus on avoin vapaaehtoisille ja nuorten kanssa työskenteleville

 ► Arvovaltainen raati valitsee Vuoden vapaaehtoisen kymmenen eniten yleisöää-
niä saaneen joukosta.

 ► Vuoden 2019 vapaaehtoinen palkitaan Vapaaehtoisten päivänä 5.12.2019.

 ► Kansalaisareenan sivuilta siis voitte käydä äänestää Ainoa lokakuussa :)

SYKSYN INFOPISTEKOULUTUS 31.11.–1.12. TAMPEREELLA
Ilmoittautuminen alkaa 28.10. -> iida.porkka@yad.fi
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Yhteyst iedot

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

Tapahtumakalenter i

Lokakuu
NUORISOTYÖN VIIKKO 7.–13.10.

PAIKKARIVASTAAVIEN MIITTI 18.–20.10.

Marraskuu
HUUMEISIIN KUOLLEIDEN MUISTOPÄIVÄ 1.11.

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN VIIKKO 4.–10.11.

STREET TEAMIN MIITTI 8.–10.11.

SYYSKOKOUS 23.11.

SYKSYN INFOPISTEKOULUTUS 31.11.–1.12. TAMPEREELLA
Ilmoittautuminen alkaa 28.10. -> iida.porkka@yad.fi

Joulukuu
VAPAAEHTOISTEN PÄIVÄ 5.12.

IHMISOIKEUKSIEN PÄIVÄ 10.12.

KÄTTÄ PIDEMPÄÄ -KOULUTUS LA 14.12. JYVÄSKYLÄSSÄ
Vetäjänä: Iida (avoin vapaaehtoisille ja nuorten kanssa työskenteleville)

Tero Hohenthal
projektityöntekijä
(Exp3rt-hanke)
0400 218 360

Marjo Tiittanen
oppisopimustyöntekijä
(Exp3rt-hanke)
040 689 2483

Jesse Boström
oppisopimustyöntekijä
(Exp3rt-hanke)
040 689 2480

Riikka Peltola
ehkäisevän huumetyön 
suunnittelija 30.9. alkaen
040 553 5701 

Anne Kärppä
oppisopimustyöntekijä
040 484 1634

Petra Virtanen
Toimistoassistentti
(Työelämätaitoja yhdistystoiminnassa -hanke)
040 626 2423

HALLITUSKATU 25, 33200 TAMPERE

Arttu Salo
projektityöntekijä
(Kannabishanke)
040 350 2734

Anna Järvinen
projektityöntekijä 
30.9. alkaen
(Kannabishanke)
040 350 2040

Tampere


