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Pääkirjoitus

OLEMME POHTINEET Ehkäisevän päih-
detyön järjestöverkoston huumetyöryh-
mässä (jep… nimimonsteri) huumeisiin 
liittyvää sanastoa ja siitä, kuinka paljon 
tuossa sanastossa on sisäänkirjoitettuja 
oletuksia ja eriarvoisuutta.

Narkomaani on sanana vahvasti latautu-
nut, eikä ota huomioon, että huumeiden 
käyttötapoja ja käyttäjiä on monenlaisia. 
Kun puhutaan päihdeasuntolan asukeis-
ta, niin mieleen piirtyy kovin toisenlai-
nen kuva kuin jos puhuisimme tuetun 
asumisen vuokralaisista. Päihdeäidin 
leimaa kantavan ihmisen elämässä on 
varmasti muitakin asioita kuin päihteet.

Ketään ei tulisi nähdä pelkästään päih-
teiden käyttäjinä. Ensisijaisesti mei-
dät kaikki tulisi määritellä ihmisyyden 
kautta. Päihteitä käyttävien ihmisten 
elämään kuuluu paljon muutakin kuin 
päihteet. Myös niillä, joiden päihteiden-
käyttö on livennyt addiktiosairauden 
puolelle.

SANOILLA ME LUOMME YMPÄRÖIVÄÄ 
MAAILMAA. Me voimme joko lisätä toi-
seuden tunnetta tai yhteenkuuluvuuden 
tunnetta. Kummanko arvelisit olevan 
hedelmällisempää? Sanoihin kätkey-
tyvillä piiloviesteillä teemme helposti 
jakoa meihin ja heihin. Päihteitä käyt-
tävät ihmiset ovat usein heitä. Näin me 
kasaamme yhä isompia kiviä toipumisen 
tielle.

Sanoilla luomme maailmaa

EI SE MYÖSKÄÄN OLE AINA HELPPOA. 
Kun sekavasti käyttäytynyt, selkeäs-
ti päihtynyt kaveri murtautui meidän 
takapihallemme yrittäen varastaa poi-
kani polkupyörän, niin ensimmäiset 
ajatukset eivät olleet kovin kauniita ja 
ymmärtäväisiä. Kuitenkin siinä kohdat-
tiin huumeita käyttävä ihminen, joka 
oli ajautunut tilanteeseen, jossa hänen 
oli varastamalla taattava itselleen an-
noksensa, ehkä ruokansa tai rahaa vel-
kojensa maksuun. En usko, että tilanne 
oli hänellekään mitenkään mukava. Sit-
temmin mietin, että miten tuo ihminen 
oli ajautunut siihen tilanteeseen. Missä 
kohden elämän turvaverkko oli pettänyt.

Huumetyöryhmä on kouluttanut toimit-
tajia siitä, millaisia termejä huumeita 
käsittelevissä jutuissa tulisi käyttää ja 
mitä välttää. Nyt tuosta samasta aihees-
ta ollaan kokoamassa huoneentaulua, 
joka tulee jakoon todennäköisesti vielä 
tämän vuoden puolella.

Tähän samaan syssyyn olen pohtinut 
myös meidän ”Kuolema kuittaa huume-
velat” -tarraa. Sen viesti tuntuu kovin 
väärältä. Huumevelat ovat monelle toi-
pujalle todella pelottava asia. Viestin tu-
lisi pikemminkin olla, että huumevelois-
ta ja niihin liittyvistä peloista voi selvitä. 
Meidän tehtävämme on tarjota apua ja 
toivoa. Nykyinen satsi tuota tarraa taitaa 
olla viimeinen mikä tilataan…

Janne Paananen
Toiminnanjohtaja

Kansainväliseen huKansainväliseen huumekyselyyn umekyselyyn 
etsitään vastaajia Suomestaetsitään vastaajia Suomesta
MAAILMAN SUURIMMAKSI HUUMEKYSELYKSI luonnehdittu Global Drug Survey on 
jälleen käynnissä. Vastauksia toivotaan ihmisiltä, joilla on huumekokemuksia. 
Osallistumalla voit edistää ajantasaista ymmärrystä huumeita käyttävien ihmisten 
moninaisuudesta, erilaisista käyttökulttuureista sekä päihdetyön ja -politiikan muu-
tostarpeista.
 
KYSELYYN TOIVOTAAN VASTAUKSIA 31.12.2019 mennessä verkkolomakkeella, jonka 
täyttäminen vie vastaajan käyttöhistoriasta riippuen 20–30 minuuttia. 

https://www.globaldrugsurvey.world/s3/5a6d27d65e77

Kyselyyn vastataan nimettömästi ja vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Ky-
selyyn on nyt kolmatta kertaa mahdollista vastata myös suomeksi. Global Drug Sur-
veyn avulla kerätään tietoa mm. uusista, käyttöön leviävistä huumeista ja käytön 
tottumuksista sekä erilaisista käyttökulttuureista. 
 
Kysely toteutetaan vuosittain, ja siihen vastaa jopa yli 100 000 ihmistä eri maista. 
Viime vuonna Suomesta saatiin jo ennätykselliset noin 2200 vastausta, jonka toi-
vottavasti ylitämme tällä kertaa! Tuloksia on odotettavissa ensi kesään mennessä, 
ja niitä hyödynnetään huumeiden käytön haittoja ehkäisevän ja vähentävän päihde-
työn ja tutkimuksen tukena sekä Suomessa että kansainvälisesti.
 
Kyselyn toteuttaa itsenäinen tutkimuslaitos GDS, joka tutkimustyön ohessa tarjoaa 
maksuttomia huumeiden käytön haittojen vähentämisen verkkopalveluita sekä 
tuottaa asiantuntijatietoa tiedotusvälineille ja viranomaisille.

KYSELYN SUOMALAISET YHTEISTYÖTAHOT:

A-klinikkasäätiö
Humaania päihdepolitiikkaa ry
Positiiviset ry - HIV Finland
Päihdelääketieteen yhdistys ry

LISÄTIETOJA:
Aleksi Hupli (aleksi.hupli@hppry.fi)

Miina Kajos (miina.kajos@positiiviset.fi)
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EDELLISESSÄ YADILAISESSA esiteltiin 
kouluterveyskyselyn tuoreita tuloksia. 
Jatketaan samalla teemalla. Eurooppa-
laisen koulukyselyn eli tuttavallisem-
min ESPADin (European School Survey 
Project on Alcohol and Other Drugs) 
tulokset on nimittäin Suomen osalta 
juuri julkaistu. ESPAD toteutetaan nel-
jän vuoden välein. Ja jotta teema pysyy 
jatkossakin pinnanna, niin seuraavaan 
Yadilaiseen saadaankin kenties THL:n 
väestökyselyiden tuloksia :-D.

ESPAD-kyselyn tehdään peruskoulun 
yhdeksäsluokkalaisille. THL:n kouluter-
veyskysely kohdistuu 8.–9.-luokkalai-
siin, lukiolaisiin ja ammatillisissa op-
pilaitoksissa opiskeleviin. Sikäli THL:n 
kysely on laajempi, mutta peruskoulu-

KANNABISTA JOSKUS ELÄMÄSSÄÄN 
KÄYTTÄNEITÄ on THL:n kouluterveysky-
selyiden mukaan 8 % ja ESPADin mukaan 
11 %. Molempien kyselyiden perusteella 
on havaittavissa nousua edelliseen kyse-
lyyn verrattuna. Pidemmällä aikavälillä 
tarkasteltuna ESPADista voidaan todeta, 

KAAVIO ”Tupakoinut viimeisen 30 päivän aikana”

Nuuskan suhteen nuorten käyttö näyttää hieman tasoittuneen. Tässä on hieman 
eroa THL:n kouluterveyskyselyn tuloksissa ja ESPADin tuloksissa. Kouluterveyskyse-
lyn perusteella näyttäisi, että päivittäin nuuskaa käyttävien määrä on kasvanut mel-
ko tasaisesti jo pitkän aikaa. ESPADin mukaan viimeisen kuukauden aikana nuuskaa 
käyttäneiden osuus olisi poikien kohdalla selkeästi laskenut ja tyttöjen kohdalla hie-
man kohonnut. Poikien nuuskan käyttäminen olisi palannut vuoden 2007 tasolle.

ESPAD-koulukyselyn tuloksia

TEKSTI: Janne Paananen  LÄHDE: www.terveytemme.fi/espad

laisten tulosten vertaaminen voi vahvis-
taa tulosten luotettavuutta.

Alkoholin suhteen ESPAD tukee THL:n 
kouluterveyskyselyn tuloksia. Alkoholin 
käyttö ysiluokkalaisten keskuudessa on 
huomattavasti vähäisempää kuin aikai-
semmin. Alkoholin ja lääkkeiden seka-
käytön vähenevä trendi on pysähtynyt, 
mutta asettunut huomattavasti 90-lu-
vun tasoa alemmaksi.

Ysiluokkalaisten tupakoinnin trendi 
näyttää erittäin hyvältä. Etenkin jos 
katsotaan, kuinka moni on polttanut vii-
meisen kuukauden aikana. Kahdenkym-
menen vuoden takaisesta tilanteesta on 
otettu iso harppaus parempaan suun-
taan.

Noin neljä sadasta ysiluokkalaisesta on 
käyttänyt kannabista viimeisen kuukau-
den aikana (sekä kouluterveyskyselyn 
että ESPADin mukaan). Nuorten kohdal-
la osa näistä kokeiluja, mutta osa voi täs-
sä vaiheessa jo viitata säännöllisempään 
käyttöön. Molemmissa kyselyissä näiden 
määrä on nousussa. Kouluterveyskyse-
lyssä tätä on kysytty vain vasta kahdessa 
viimeisimmässä kyselyssä, mutta ESPA-
Din aikasarja kertoo, että viimeisen kuu-
kauden aikana kannabista kokeilleiden/
käyttäneiden osuus on melko selkeästi 
kohonnut. Tämä on huomionarvoista 
sikäli, että vuodesta 1999 vuoteen 2015 
näiden osuus on pysynyt hyvin saman-
laisena eli nousu on tapahtunut nimen-
omaan viimeisimmän kyselyn kohdalla.

KOKONAISUUTENA NÄYTTÄISI SILLE, 
että vaikka kannabiksen kokeilu ja käyt-
tö ovat ysiluokkalaisten kohdalla jonkin 
verran lisääntyneet, niin vastaavasti al-
koholin ja tupakan käyttö ovat reilusti 
vähentyneet. Kannabis ei kuitenkaan ole 
korvannut alkoholia, vaan usein sama 
nuori kokeilee tai käyttää sekä kannabis-
ta että alkoholia.

Päihteiden osalta näyttäisi kuitenkin 
isossa mittakaavassa siltä, että ysiluok-
kalaiset elävät kenties terveellisempää 
elämää kuin koskaan ESPADin mittaus-
historiassa.

KAAVIO ”Käyttänyt kannabista viimeisen 30 päivän aikana” (%)

että kannabiksen kokeilumäärät ovat sa-
hanneet vuodesta 1999 lähtien 8–11 % 
välillä. Sitä ennen lähtötaso oli viidessä 
prosentissa. Seuraava mittauspiste kertoo 
meille, että jatkuuko käyttötrendi tähän 
8–11 %:n vaihteluväliin tasoittuneena vai 
nousevatko kokeilut uudelle tasolle.

KAAVIO ”Käyttänyt kannabista joskus elinaikana” (%)
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OLIN ENSIMMÄISTÄ KERTAA YADin 
Street teamin miitissä, jonka 
ansiosta menin myös ensimmäistä 
kertaa YADin Jyväskylässä olevalle 
toimistolle. Miitti oli 8.-10.11.2019 
Jyväskylässä YADin toimistolla.

YAD YOUTH AGAINST DRUGS

STREET TEAM

YAD Street Teamin miitti 2019YAD Street Teamin miitti 2019

LAUANTAI 9.11.2019
Aamulla sai herätä omaan tahtiin, sil-
lä aamupalaa oli tarjolla 10 asti, jonka 
jälkeen alkoi yhteinen miittiohjelma. 
Yhteiset ohjelmat olivat mukavia ja ki-
vasti street team -tyylisiä tehtäviä. Mei-
jät jaettiin kahteen eri ryhmään. Ryhmä 
jossa itse olin, sai jäädä ekaksi toimis-
tolle suorittamaan ryhmätehtäviä. Kun 
olimme tehneet toimistolla annetut 
tehtävät, lähdimme ryhmän kanssa Jy-
väskylän keskustaan suorittamaan siel-
lä olevia miittitoimintoja. Keskustassa 
meidän piti ottaa muutama kuva Maail-
man lopun jälkeisestä Jyväskylästä. Suo-
ritettuamme kuvaustehtävän lähdimme 
seuraavalle pisteelle keskustassa, jossa 
meidän piti rakentaa lumesta YAD-ai-
heinen teos. Teimme hienon lumiukon 
ja YAD-kirjaimet lumesta. Lumitaiteilun 
jälkeen suuntasimme takaisin YADin 
toimistolle lämpöiseen. 

Toimistolla hengailimme porukalla ja 
odottelimme ruuan valmistumista jota 
kokkaili hyvä kokki (Kiitos Loistavalle 
ruuanlaittajalle!). Toimistolla pääsim-
me myös kokemaan pilottikoulutuksen 
Kättä pidempää -koulutuksesta, joka oli 
myös mukava kokemus. Pääsi tutustu-
maan YADin matskuihin ja kokeilimme 
niiden käyttöä porukassa, joka oli mie-
luisa kokemus. Pilottikoulutuksen 
jälkeen pääsi syömään ja syödessä 
omaan tahtiin hengailimme jäl-
leen rennosti. Itse tein hengai-
luaikoina usein pinssejä, joka oli 
mieluisaa hommaa. Teimme myös 
porukalla iltaruuaksi tortilloja. 
Tortillat olivat hyviä ja täytteitä 
oli riittävästi sekä monipuoli-
sesti. Illalla teimme myös pikku 
porukoissa majat, jotka esit-
telimme toisillemme. Olimme 
myös pimeäpiilosta, joka oli tosi 
hauskaa. :) Piilosen jälkeen oli 

Minua jännitti miittiin lähtö, koska se 
oli ihan uusi kokemus minulle. Onneksi 
yksi kavereistanikin lähti miittiin, jol-
loin pääsi yhdessä reissaamaan Jyväsky-
lään. Kaverilleni YADin toimisto oli en-
nestään tuttu, jonka ansiosta löysimme 
hyvin perille. Itselleni järkytyksenä tuli 
4 kerrosta portaita, jotka oli kuljettava, 
että pääsisi YADin toimistolle. Portaista 
selvittyä ja YADin toimistolle päästyä 
päästiin syömään iltapalaa ja odottele-
maan siinä samalla että loputkin miitti-
läiset tulisivat paikalle. Oli huimaa näh-
dä millainen YADin toimisto on ja saada 

vapaata hengailua ja pelailua. Hengailu 
aikaan pääsi myös kokeilemaan vr-la-
seilla pelaamista, joka oli hauskaa. Yh-
teisohjelmien jälkeen sai omaan tahtiin 
mennä nukkumaan. Osa valvoi myöhään 
ja osa meni aikaisin nukkumaan.

SUNNUNTAI 10.11.2019
Viimonen miitti päivä. Jälleen oli aamu-
pala mahdollisuus klo 10. Pakkailimme 
jokainen omia kamppeita kasaan ja sii-
voiltiin porukalla toimistoa kuntoon. 
Siivouksen ja pakkailun jälkeen suun-
nittelimme YADille uusia tarroja, jotka 
esittelimme toisillemme. Sen jälkeen 
oli positiivisuuslappujen vuoro. Jokai-
nen otti itselleen paperin johka kirjoitti 
oman nimensä. Nimen kirjoituksen jäl-
keen lappu laitettiin kiertää ja jokainen 
kirjoitti positiivisia asioita ja terkkuja 
toisille lappuihin. Positiivisuuslappujen 
jälkee teimme porukalla jekkua Jannelle 
maanantaita varten. Jekun teon jälkeen 
aloimme jokainen pikku hiljaa lähte-
mään kotimatkalle, jokainen omaan tah-
tiin. Kotimatkalla oli mukava muistella 
miittiä.

KIITOKSET KAIKILLE MIITISSÄ MUKANA 
OLLEILLE! :)

Terkuin Kisuliu
kasvoja YADin työntekijöille, joista oli 
Streepailun ohella oppinut tietämään 
nimeltä ketä ovat. Kun kaikki miittiin 
osallistuvat olivat tulleet, päästiin tu-
tustumaan toisiin, joka oli jännittävää, 
mutta mukavaa. Ensimmäinen miitti-il-
ta meni tutustuessa toisiin, hengaillessa 
ja pelatessa erilaisia pelejä, joista bängi 
oli hirvein. Bängi aiheutti ekasta kerras-
ta jo sellaset traumat että huhuh. Ilta-
herkkuna oli myös suklaata, jota oli on-
neksi montaa eri makua. Illan kulkiessa 
yötä kohti aloimme pikku hiljaa jokainen 
menemään omaa tahtia nukkumaan.

Ku
va

: K
is

ul
iu

Kuva: Milo.05
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KÄVIN VERKOSTOITUMASSA BELGIASSA, Brysselissä Partner up 
in Europe -seminaarissa. Nelipäiväinen setti antoi mahdollisuu-
den tutustua kansainvälisiin yhteistyökumppaneihin ajan kanssa. 
Osallistujia oli Suomesta, Portugalista, Norjasta sekä Belgiasta. 
Tutustuimme toisiimme eri harjoitteiden kautta sekä kerroimme 
omista organisaatioista ja toimenkuvistamme. 

Tutustumisen myötä alkoi hahmottu-
maan potentiaaliset yhteistyökumppa-
nit 15 hengen porukasta. Päivien aikana 
jakauduimme pienryhmiin työstämään 
Erasmus+ Key Action 1 -projektia, jossa 
kehitimme projektisuunnitelman haku-
vaiheeseen. Viimeisenä päivänä esitte-
limme suunnitelmamme ja arvioimme 
sekä annoimme kehittävää palautetta 
toisillemme. Itse tein suunnitelman 
(Youthworkers mobility – KA1) Portuga-
lilaisen yhteistyökumppanin kanssa, jos-
sa aiheena oli ympäristö sekä huumeet. 

Partner up in Europe – 
Partnership building activity

Viikko oli intensiivinen pitkine päivi-
neen. Englanninkielen taittuminen oli 
hetki hetkeltä sujuvampaa, välillä saa-
toin myös puhua ruotsia norjalaisten 
kanssa sekä välillä pari sanaa ranskaa 
belgialaisen kanssa. Heh! Kulttuurien 
väliset erot olivat myös pienesti ja vä-
lillä suuresti havaittavissa. Sen oivalsin 
vahvasti, että ehkäisevän huumetyön 
metodeille on todellinen tarve kansain-
välisessä mielessä. Esimerkiksi meille 
Suomalaisille hyvinkin tuttu Fairtrade 
-merkki oli kaikille osallistujille aivan 
uusi käsite sekä ylipäätään se, että huu-
meiden käytöllä olisi jotain ympäristö-
vaikutuksia, oli aivan uutta heille.

Opin reissun aikana itsestäni sekä muis-
ta ihmisistä sekä kulttuureista paljon. 
Loin aitoja kansainvälisiä kontakteja, 
joista tiedän, että varmasti tulevaisuu-
dessa tulemme tekemään yhteistyötä 
one way or another! Koko reissu oli yli-
päätään yhdenlainen inspiraatio.

MUTTA SUMMA SUMMARUM, Erasmus+ 
-kuvioista olemme paikkaritasolla kes-
kustelleet ja etsineet kiinnostuneita 
tyyppejä toteuttamaan ensi vuodelle 
nuorisovaihtoa. Tämän reissun jälkeen 
meillä on nyt taas vähän enemmän kon-
takteja ja mahdollisuuksia vaikka sun 
mihin, jos vaan sitoutuvaa porukkaa löy-
tyy tämän toteuttamiseen. 

Jos sua kiinnosteleepi lähtee tekee 
YADin porukan kans Erasmus+ nuo-
risovaihto, niin olethan yhteydessä 
minuun tai Sami YADiin. Paikkareista 
on ollut muutamia kiinnostuneita, joten 
voidaan hyvinkin saada tämä toteutu-
maan jo 2020 vuoden puolella. Jyväsky-
län paikkarissa Monica on ollu kiinnos-
tunut kokoamaan porukkaa tätä vaihdon 
suunnittelua ja toteutusta varten. Suo-
sittelen lämpimästi lähtemään tähän 
prokkikseen mukaan, sillä nää on näitä 
once in a life time -kokemuksia.

Be curious!

- Iida YAD
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OLEN ANNA JÄRVI-
NEN ja lokakuun 
alussa aloitin työt 
projektityöntekijä-
nä. YAD:lla Kanna-
bishankkeessa.

Olin vastikään kuuntelemassa luentoa 
koskien tulevaisuuden taitoja ja siellä 
puhuja kannusti esittelemään itseänsä 
ominaisuuksiensa kautta eikä työn tai 
koulutuksen lähtökohdista. Olen siis 
utelias, herkkä, haasteista tykkäävä ja 
elämästä nautiskeleva ihminen. Ja myös 
27-vuotias tamperelainen terveydenhoi-
taja, kätilö ja sairaanhoitaja. 

Olen työskennellyt peruspalveluissa ja 
erikoissairaanhoidossa sairaanhoitaja-
na ja kätilönä. Viimeisin työni on ollut 
päihdeperheiden parissa lastensuojelun 
alaisuudessa, jossa olen työskennellyt 
päihdeperhekuntoutuksessa, korvaus-
hoidossa, kohtaamistyössä sekä kriisi-
osastolla. Ehkäisevässä huumetyössä 
pääsen eri tavalla käyttämään terveyttä 
ja hyvinvointia lisäävää ja tukevaa työ-
otetta, joka on itselleni ominainen. Olen 
iloinen myös siitä, että olen päässyt 
työskentelemään järjestömaailmaan, sil-
lä koen järjestöjen olemassaolon ihmi-
sille hyvin merkittäväksi sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palveluiden sokkeloissa. 

Vapaa-aikani sijoitan läheisiin ihmisiin 
ja erityisen mukaviin asioihin, kuten 
luonnossa liikkumiseen, taiteen ja eri-
tyisesti musiikin fiilistelyyn, hyvinvoin-
tiyrittäjyyden kevyeen larppaamiseen 
sekä eläinvideoihin.

ANNA JÄRVINEN
anna.jarvinen@yad.fi

040 350 2040

Heippa 
kaikille!

Varoitus - ei 
herkille!

NIIN, KAIKKIHAN ME olemme jollain tapaa herkkiä. Voit turvallisin 
mielin lukea tämän jutun silti. Herkkyyttä on jokaisessa ihmisessä, 
mutta se, miten reagoimme ja mihin reagoimme vaihtelee suures-
ti. Herkkyyden tunnistaminen ja tunnustaminen itsessä on tärkeä 
osa itsetuntemusta. Mitkä asiat saavat juuri minut tolaltani? Tai 
onko asioita, joita kestän ehkä muita paremmin? Herkkyys osoittaa 
meissä jotain sellaista, mitä on tarpeen suojella. Siksi on tärkeää 

kuunnella itseä ja tarvittaessa asettaa rajoja. Se mikä kaverille sopii, ei välttämättä 
sovi minulle. Nykyään puhutaan paljon erityisherkkyydestä. On ihmisiä, jotka koke-
vat aistiärsykkeet keskimääräistä voimakkaammin. Tunnistaessa tämän ominaisuu-
den itsessään, voi oppia säätelemään omaa aistikuormitustaan.

EI KUITENKAAN TARVITSE OLLA edes erityisen herkkä tunteakseen toisinaan, että 
maailma, jossa elämme on liikaa. Aistiärsykkeet voivat olla liikaa, maailman kovuus 
tai uutiset voivat olla liikaa, arjen haasteet, tai se mitä omassa lähipiirissämme ta-
pahtuu, voi olla liikaa. Joskus kaikki edellämainitut yhteensä vyöryvät päälle kaoot-
tisena olotilana, ja silloin voi tehdä mieli lakata tuntemasta tunteita. Päihteet voivat 
tuoda hetkellisen helpotuksen tai niistä voi muodostua pitkä kujanjuoksu pakoon. Ei 
ole sattumaa, että monet päihteiden kanssa ongelmiin joutuvista todella ovat herk-
kiä – ja toisaalta herkkyytensä vuoksi juuri niitä, joiden kannattaisi harkita tarkkaan  
päihteiden käyttöä. Herkkyyden turruttaminen kun ei poista herkkyyttä, vaan kiertää 
tunteet entistä pahemmin solmuun ja vie samalla kipeällä tavalla kauemmas siitä, 
mitä syvimmin kaipaamme elämäämme. Omaa herkkyyttä kuuntelemalla voi päästä 
lähemmäs aidointa itseä ja unelmia. Herkkyyden ääntä ei siis kannata hiljentää.

- Saara
5 VINKKIÄ HERKKYYDEN KANSSA ELÄMISEEN

1. KUUNTELE ITSEÄSI: opettele tunnistamaan, mitkä asiat saavat sinut 
reagoimaan herkästi.

2. TUTKI: miksi joku asia saa sinut reagoimaan herkästi? Se voi kertoa sinulle 
jotain uutta itsestäsi ja siitä, mikä sinulle on tärkeää ja arvokasta.

3. OPETTELE SANOMAAN EI: aseta tarvittaessa rajoja suojaksi.

4. ÄLÄ VERTAILE: se mikä kaverille sopii mainiosti, ei ehkä sovi sinulle.

5. NAUTI: on rikasta kokea erilaisia tunteita ja vaikeidenkin tunteiden 
läpikäyminen voi olla matka, jota ei kannata jättää väliin!
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Kannabishanke

KANNABISPAKU-VIDEOSARJAN ensimmäi-
set jaksot ovat julkaistu. Videot löytää kan-
nabis.eu-sivustolta ja YAD:n YouTube-ka-
navalta. Kannabispakun matkaa voi myös 
seurata Instagramissa @kannabispaku.

PUHU NUORELLE KANNABIKSESTA -sar-
jassa puhutaan vieraiden kanssa kanna-
biksesta ja etenkin siitä, kuinka aiheeseen 
tulisi tarttua. Keskustelun lomassa pela-
taan kannabispelikorteilla. Vieraina mm. 
Mikki Kauste, Sari Helin, Maksimi Voima.

Kannabishankkeelle koitti joulu jo marraskuussa: Oma apu -sivusto avattiin Ehkäisevän 
päihdetyön viikolla osoitteeseen www.kannabis.eu. Kannabispaku hyrähti käyntiin 
videojulkaisuilla, jotka löytyvät YAD:n tubesta ja kannabis.eu-sivuilta. Puhu nuorelle 
kannabiksesta -podcast on kuunneltavissa hankkeen sivuilla www.kannabishanke.fi/
podcast sekä Spotifyissa!Jumipuisto

Jännitys alkaa tiivistymään pikkuhiljaa, 
ai miksi – no tietenkin siksi, että syys-
kussa jätettiin STEA:lle arvioitavaksi Ju-
mipuiston jatkorahoitushakemus ja sen 
tuloksia tässä odotellaan. Alun perin Itse 
mutta ei yksin -hanketta haettiin kolme-
vuotisena, joka myönnettiin kaksivuoti-
sena. Tässä ajassa on toki saatu suunni-
teltua ja rakennettua Jumipuisto alusta 
tähän pisteeseen, mutta ihan kaikkea, 
mitä hankkeessa on luvattu tehdä, ei 
hankeajan puitteissa ehditä tekemään. 
Tämän vuoksi siis istuttiin Jannen kans-
sa syyskuun loppupuolella alas ja näp-
päiltiin jatkohakemus kahdelle vuodelle.
Tarkoituksena jatkohankkeessa olisi 
juurruttaa Jumipuistoa osaksi YAD:n 
toimintaa sekä tietenkin markkinoida 
palvelua kohderyhmälle.

IG: Jumipuisto.fi 
FB: Jumipuisto.fi

- SAMI

Exp3rt-hanke
Niin se joulupukki aloittaa jälleen koh-
tapuolin oman urakkansa ja vuosi siinä 
samassa alkaa loppumaan. Kiitos kaunis 
jokaiselle innokkaalle mukana olleelle, 
aivan huikee vuosi ollut taasen! Olem-
me onnekkaita, että vietitte sen meidän 
kanssa. Kohtaamisia on kertynyt jälleen 
kiitettävästi, niin Pirkanmaalla kuin 
kauempanakin. Hyvinvointiviikonloppu 
vietettiin tänä syksynä Sappeen kauniis-
sa maisemissa, ensi vuonna emme tiedä 
vielä missä? Syksyn kokemusasiantun-
tijakoulutus siirtyi vähäisen osallistu-
jamäärän takia tammikuulle 2020, eli 
kipin kapin ilmoittautumaan koulutuk-
seen, jos et ole sitä vielä käynyt. 

Lepoa ja rauhaa loppuvuoteen!

MARJO, JESSE JA TERO

– Kokemus, sitä tarvitaan aina –

Kohta meil´on joulu!
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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

Kontiolahti
Uusi paikkari! YAD Kontiolahti kokoontuu joka toinen torstai klo 18.00 Lehmon 
nuokkarilla (Kylmäojantie 9). Vastaavana Katri Tuononen. YAD Kontiolahden löydät 
Instagramista @yadkontiolahti, mee seuraa ja pysyt kartalla tulevista jutuista!

YAD Paikallistiimit:

OLI TAVALLINEN VII-
KONLOPPUILTA, jota 
olin viettämässä Lu-
takossa kuunnellen 
elävää musiikia. Kei-
kan loputtua joskus 
puolenyön jälkeen 

lähdin tallustamaan kaupungin syysyös-
sä kohti kotia. Pahaa-aavistamattoma-
na pian kohtasin yllättäen hämärässä 
hahmon, joka viittoi minulle kauempaa. 
Kohdattuamme hän kyseli neuvoa kau-
pungilla liikkumiseen. Suuntamme 
sattui olemaan sama, joten tarjouduin 
näyttämään reitin ja jatkoimme matkaa 
kaksistaan. Vaan eipä aikaakaan, kun 
henkilö kuitenkin paljasti todellisen 
luontonsa, ja tarjosi minulle laittomia 
huumeita!!!

No näinhän en tilannetta oikeasti itse 
kokenut. En kävellyt kotimatkaa mie-
likuvien vaarallisen hampaattoman 
narkkarinistin kanssa, vaan lämpimän 
ihmisen, jonka kanssa viihdyin rupa-
tellen koko matkan. Kaippa tunne oli 
molemminpuolinen, tai sitten päässä-
ni tököttävät rastat herättivät tiettyjä 
oletuksia, sillä pian keskustellessamme 
kävimme läpi myös hänen amfetamiinin 
käyttöään kyseisen illan aikana. Kun hän 
kysyi mitä minä teen työkseni, vastasin 
tekeväni nuorisotyötä. Se vähän jäi mie-
tityttämään, miten tilanne olisi mennyt 

Kotimatkani piripään kanssa
eri tavalla, jos olisin kertonut tekeväni 
töitä huumeita vastaan. Vaikka pilvestä 
kieltäytyessäni hän symppasikin päih-
teettömyyttä, sillä hetkellä tuntui, että 
tahdoin kohdata hänet ilman työiden-
titeettiä. Päästyämme määränpäähän, 
halasimme ja jatkoimme omia suun-
tiamme.

Koitin värittää tarinan alkua, sillä aja-
tuksella miten saattaisin nähdä sen jon-
kun muun kertomana. Ennakko-oletuk-
sia huumeitten käyttäjiä kohtaan löytyy 
aina, ja tämän kohtaamisen kautta pää-
dyin pohtimaan niitä itse entistä enem-
män. Jos olisin nähnyt tämän henkilön 
ihmisen sijaan ensisijaisesti ongelmana, 
olisi kotimatka ollut ainakin paljon ikä-
vämpi, enkä usko, että vastaava syrjintä 
olisi millään tavalla ainakaan edesaut-
tanut häntäkään. Sama pätee myös otsi-
kossa käyttämääni sanaan ”piripää”, joka 
ei kuulu termeihin joita käyttää kenestä-
kään. Pahoitteluni silti sen käytöstä, se 
oli tarkoituksella provo.

TÄTÄ KIRJOITTAESSANI silmään osui 
tänä vuonna tehty mielenterveysbaro-
metri, jonka mukaan ihmisryhmä, joita 
suomalaiset kaikkein vähiten haluavat 
naapurikseen, olivat huumeiden käyt-
täjät. Tämän kohtaamani tyypin ainakin 
voisin ottaa ihan mielelläni asumaan 
naapuriini. 

- Taneli
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YAD Ystäväkir jaYAD Ystäväkir ja

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

Esittelemme joka Yadilaisessa 1_2 YADityyppiä.

NIMI: Aino

IKÄ: 20

HENKINEN IKÄ: 
Välillä 12v ja välillä 40v, 
vaihtelee aika paljon

HOODIT: Jyväskylä

MITEN PÄÄDYIN YADIIN: 
Työkkärin kautta työkokeiluun, laitoin 
YADille viestiä ja täällä ollaan.

PARAS YAD-MUISTONI: 
Street Teamin miitti varmasti!

MUITA TERVEISIÄ: 
Terkkuja just sulle joka tätä luet heh

NÄISTÄ ASIOISTA 
TYKKÄÄN JUURI NYT:
Tykkään eläimistä, joulutortuista, ystävistä 
ja villasukista koska kylmyys tulee

MOTTO: Ei mulla oo mottoa

LEMPISUKLAA: Piparisuklaa 
tällä hetkellä (oikeesti tykkään 
melkeen kaikista suklaista)

Uutta! Nyhet!
Saamme piakkoin painosta ruotsinkielisiä matskuja! PEPP – den österbottniska 
drogförebyggande modellen, eli Pohjanmaan ehkäisevän päihdetyön malli on 
ruotsintanut YAD:n päihdekasvatusmenetelmistä Väitteitä päihteistä -kortit ja Mie-
likuvani päihteistä -kortit sekä Kannabis Mythbusterin. 

 y a d  y o u t h  a g a i n s t  d r u g s

Tai no, ei ihan uutta, vaan kertaalleen kierrätettyä: Music is My Drug -pinssejä 
on ollut jaossa jo aiemmin tänä vuonna, mutta pian siitä saadaan tarraversio. 
Vanha kunnon Paskaaks sä välität -tarra päivitettiin 2020-luvulle.

Uutta tarraa tulossa:
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Tohtori Koira 
– Joululaulu

Tohtori Koira:

www.huumebiisit.fi

 
Tule keskustelemaan kappaleesta:

www.huumebiisit.fi/muu/tohtori-koira-joululaulu

ÄLKÄÄ ANTAKO AR-
TISTIN tai kappa-
leen nimen hämä-
tä, kyseessä ei ole 
hyvänmielen las-
tenlaulu. Sen sijaan 
tämä Tohtori Koira 

tarjoilee meille vajaan puolentoista mi-
nuutin punk-tykityksen toisenlaisesta 
aatosta. Tässä skenaariossa perheen 
isällä ei mene päihdesekoilujen suh-
teen ihan vahvasti, joka heijastuu suo-
raan myös perheen äitiin sekä lapsiin. 
Ainakin minulle jää kuuntelijana myös 
se fiilis, ettei kyseessä valitettavasti ole 
suinkaan perheen ensimmäinen vastaa-
va joulu. 

Asiaan ei kuitenkaan puututa pelon tai 
muiden syiden takia ja tilanne on kuin 
hiljaisesti hyväksytty. Ehkä sen uskotaan 
olevan parempi vaihtoehto sille, että 
perhe voitaisiin leimataan päihdeongel-
maisiksi, lapsia ehkä alettaisiin kiusaa-
maan koulussa, tai että perhe saattaisi 
menettää isän. Entä jos isä on se kuka 
tuo leivän ja puuron pöytään, ja huoli 
toimeentulosta on arkipäivää. Kuka ti-
lanteen näkisi ja kuka siihen osaisi antaa 
oikeaa apua? 

Joululaulu

Joulupuu on rakennettu

isi on jo sammunut

sitä ennen perheen on jo pihalle ajanut

joulu on perhejuhla mutta isä rahat viinaan tuhlaa

kinkut, suklaat, herneet syö sitten tekee miehen työn

hyvää joulua

lasten silmät punaiset on joulun väriset

äidin kasvot veriset isin aikaansaannokset

silti mikään ei koskaan muutu eikä asiaan kukaan puutu

ei voi koskaan tietää saa äiti ei uskalla kertoa

hyvää joulua
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Klaus-Fred Tamm (2002)

I lmoitustauluIlmoitustaulu

KUKA OLET?
Olen alunperin kotoisin Virosta. Olen hyvin 
sosiaalinen ja ystävällinen tyyppi! Tulen 
kaikkien kanssa toimeen. Erityisesti luon-
to on lähellä sydäntä. Vapaa-ajalla kuvai-
len luontoa sekä editoin omia videoita ja 
osallistun erilaisiin tapahtumiin.

MITEN MUUTAT MAAILMAA?
Olen mukana YAD:ssa (eli Youth Against 
Drugs) ja sitä kautta olen löytänyt itselle-
ni sopivan metodin. YAD:n Street teamissa 
jaan huumevastaisia tarroja nuorille ja 
nuorille aikuisille. Teen tätä, koska itse 
näen kuinka ihmisiä esimerkiksi tämä asia 
kiinnostaa ja kuinka moni mahdollisesti 
lähteä toimintaan mukaan. Huumeista 

kertominen on tärkeää monella tapaa, sil-
lä et voi välttämättä tietää kaikkea tietoa 
esimerkiksi juuri huumeista, niin on hyvä 
tietää onko tämä tieto luotettavaa.

MITEN KANNUSTAT MUITA?
Kannustaisin muita ensin aluksi vaikka 
seuraamaan ja kysymään lisää, millaista 
toiminta on ja mitä tämä esimerkiksi vaa-
tii, jonka jälkeen jos tämä tuntuu mukaval-
ta tavalta niin ilman muuta lähteä mukaan 
toimintaan!

KETÄ HENKILÖÄ ARVOSTAT?
Sebastian Tynkkystä! Hän on hyvin suora-
sanainen ja arvostan sitä hänessä. BONGASITKO JO ehkäisevän päihdetyön viikon mediaosumat? Tämän vuoden 

teema, kannabis, puhututti mediassa mm. eduskuntaan nousseen kannabisaloit-
teen vuoksi. Janne kävi juttelemassa aiheesta Noin viikon studiossa ja AlfaTV:llä. 
Linkit ohjelmiin löytyvät YAD:n sivuilta www.yad.fi. Kannabishanke oli niin ikään 
näkyvästi esillä uusine julkaisuineen (sivulla 13 on kerrottu niistä enemmän).

www.alli.fi/meista/nuoret-jotka-muuttavat-maailmaa

YAD TEKEE KOKEMUSTIETOKIRJAA KANNABIKSESTA. Erilaisten kokemustari-
noiden avulla lisätään ymmärrystä kannabista käyttävien moninaisuudesta. 
Kokemustietokirjaa ideoidaan ja tuotetaan Tampereen toimistolla torstaisin 
12.12.2019, 23.1.2020 ja 20.2.2020 klo 17-20. Omaa kokemusta kannabiksesta 
voi tuottaa kirjoittaen, runoillen, piirtäen, maalaten, valokuvaten tai muulla 
itselleen ominaisella tavalla. Tuotoksen voi myös lähettää sähköpostilla osoit-
teeseen: anna.jarvinen@yad.fi

ALLIANSSI (Suomen nuorisotyön kattojärjestö) nostaa verkkosivuillaan ja somessa 
esiin nuoria, jotka muuttavat maailmaa. YAD:n vapaaehtoinen Klaus-Fred Tamm on 

yksi heistä. Tässä hänen esittelynsä Allianssin sivuilta www.alli.fi:
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Yhteyst iedotYhteyst 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 iTapahtumakalenter i

Joulukuu
VAPAAEHTOISTEN PÄIVÄ 5.12.

IHMISOIKEUKSIEN PÄIVÄ 10.12.

KÄTTÄ PIDEMPÄÄ -KOULUTUS LA 14.12. JYVÄSKYLÄSSÄ
Avoin vapaaehtoisille ja nuorten kanssa työskenteleville

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: iida.porkka@yad.fi

GLOBAL DRUG SURVEY -kyselyyn toivotaan vastauksia ihmisiltä, 
joilla on huumekokemuksia. Käy vastaamassa 31.12.2019 mennessä. 

Lue lisää Global Drug Survey -kyselystä sivulta 3.

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
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 
(Kannabishanke)
040 350 2040

Tampere


