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keskiaukeamalla!
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Lue lisää keskiaukeamalta
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Muista jäsenmaksu 2020
Keskiaukeamalla jäsenmaksuohjeet
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Pääkirjoitus

YAD Youth Against Drugs ry:n 
KEVÄTKOKOUS 2020
YAD RY:N KEVÄTKOKOUS järjestetään Jyväskylän toimistolla 
(Lutakonaukio 3) 19.4.2020 klo 12.00

VUOSIKERTOMUS tulee ladattavaksi YAD:n sivuille (www.yad.fi) 
viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta. 

KOKOUKSEN ASIALISTA

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Päätetään työjärjestyksestä

4. Esitetään edelliseltä vuodelta laadittu vuosikertomus ja päätetään siitä

5. Esitetään yhdistyksen tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta sekä 
tilintarkastajan lausunto

6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 
tilivelvollisille

7. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies

8. Käsitellään muut asiat

9. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kaikki jäsenmaksun maksaneet! Kahvitarjoilu.

KESÄLLÄ SAADAAN YAD:SSA iloita taas 
kahta uutta valmistuvaa oppisopimus-
koulutettua. YAD:n työyhteisöönhän 
on ollut jo vuosien ajan korvamerkattu 
paikka yhdelle oppisopimusopiskelijalle. 
Tällä hetkellä heitä on poikkeuksellisesti 
peräti neljä, joista kaksi oppii ja työsken-
telee Kokemusasiantuntijuus-hankkees-
sa ja kaksi STEA:n Paikka auki II -rahoi-
tuksella järjestön perustyössä.

YAD:ssa on oppisopimuksella valmistu-
nut pian kymmenen opiskelijaa. Heistä 
suurin osa on opiskellut nuoriso- ja va-
paa-ajanohjauksen tutkinnon ja muu-
tama lähihoitajan tutkinnon. Yksi on 
suorittanut opinnot monimuotokoulu-
tuksena. Noin puolet valmistuneista on 
onnistuttu työllistämään joko pidem-
mäksi tai lyhyemmäksi ajaksi valmis-
tumisen jälkeen järjestöön. Aika usein 
on ollut luontevaa tarjota esimerkiksi 
auennutta sijaisuutta oppisopimuksen 
jatkoksi.

YAD:n tavoitteena on ollut tarjota oppi-
mismahdollisuus nimenomaan päihde-
taustaisille nuorille, joskaan se ole vält-
tämättömyys. Järjestössä toki koetaan, 
että meillä on hyvä mahdollisuus tukea 
ja ymmärtää toipumiseen ja opiskeluun 
liittyviä haasteita. Samalla opimme jär-
jestönä itsekin lisää toipumisesta.

OPPISOPIMUKSELLA OPISKELEMINEN 
järjestössä ei ole aina helppoa. Se vaatii 
paljon itsenäistä otetta, vastuunottoky-
kyä ja epäonnistumistenkin sietämistä. 
Se vaatii työtehtävien ja opiskeluviikko-
jen yhteensovittamista. Välillä voi olla 
varsin hektistä ja kiirus, välillä taas ke-
vyempää. Välillä opiskelut ja työtehtävät 
saattaa joutua työntämään hetkeksi syr-
jään ja keskiöön nouseekin toipuminen 
tai muut elämän haasteet. Onneksi op-
pisopimus on joustava opiskelumuoto ja 
opintojen pariin voi palata vaikka pienen 
tauon jälkeenkin.

Näen oppisopimuksen yhtenä oleellise-
na elementtinä ja mahdollisuutena päih-
detyön kentällä. Osalla meistä jää opis-
kelut nuorena kesken päihteiden takia. 
Opiskelujen pariin palaaminen vuosien 
jälkeen ei ole helppo tehtävä. Ammattiin 
valmistuminen on työllistymismahdolli-
suuksien paranemisen lisäksi myös itse-
tuntoa nostava tekijä. Sen voi hyvinkin 
nähdä yhtenä osana toipumisen pitkää 
prosessia.

Hattu päästä kaikille meillä oppisopi-
musta tehneille ja tekeville. Big respect!

Janne Paananen
toiminnanjohtaja

Oppisopimuksella uusia 
mahdollisuuksia

PS. Tämä on se aika kun kannattaa vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja maksaa taas 
YAD:n jäsenmaksu. Se keventää lompakkoa kuuden euron verran, mutta vastapainoiksi 
liittää sinut meidän ilomieliseen toveriseurueeseen. Liittymisohjeet löydät tämän lehden 
keskiaukeamalta!
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Moi vaan kaikille!
Mulle on hirveen tärkeetä olla suvaitsevainen, sekä ainakin yrittää ymmärtää toisia 
ihmisiä. Vaikka en aina olekaan suunapäänä menossa juttelemaan kaikille ja kysele-
mään kuulumisia, niin koitan parhaani mukaan kuunnella ja aidosti olla kiinnostu-
nut toisen puheista. Näiden muutaman viikon aikana, joina oon YAD:n toimistossa 
pyöriny on ollut mahtava huomata miten avoimesti ja suvaitsevaisesti porukka suh-
tautuu toisiin ihmisiin. On myös hienoa, miten töiden seassa on aikaa kohdata ihmi-
nen ihmisenä, eikä vain asiakkaana, työntekijänä tai harjoittelijana. Asioista pystyy 
keskustelemaan, ilman pelkoa siitä, että tulee tuomituksi tai toinen hyökkäisi ikä-
västi sanoillaan vastaan. Se on arvostettava ja tärkeä osa huumeiden vastaista työtä 
ja on ihana huomata miten se jatkuu myös työntekijöiden keskuudessa.

Miten päädyin YAD:ille?
Tulin tammikuussa työkokeiluun 

opettelemaan viestintään, nettisivujen 
päivittämiseen, sekä graafiseen suun-

nitteluun liittyviä juttuja.

Nimi: Katrina, mut yleensä sanotaan 
vaan Kati.

Ikä: 19

Isona minusta tulee: Toivon mukaan 
viisas :D

Musiikki: Kaikkea Beatlesista Emine-
miin, mutta eniten soittolistalta taitaa 
kuitenkin löytyä vaihtoehtorockia.

Harrastukset: Piirtäminen, valokuva-
us, lukeminen ja nyt uusimpana skeit-
taaminen.

Kirjat: Kaikki se valo, jota emme näe ja 
Kirjavaras oli aika hyviä. Dekkareista 
Lars Keplerin kirjat on tosi ovelia, John 
Boynen kirjat on myös hirmu hyviä! To-
rey Hayden kirjottaa aika rankkoja ja 
ahdistaviakin kirjoja, jotka on kuitenkin 
tosi mielenkiintoisia.

Väri: laivastonsininen ja viininpunai-
nen

Leffat: Pianisti,  Tahraton mieli,  Leon…

Hei!
Olen Erika Laihinen, 22v jämsäläinen. Oon ollu jo useemman vuoden 
yadin vapaaehtoistyöntekijänä mm. Infopiste/festarityö, kokemusasi-
jantuntija, Kättä pidempää -kouluttaja ja striibalainen. Luonteeltani 
olen sosiaalinen ja kaikkien kanssa toimeentuleva. 

Mulla on jo useemman vuoden kytenyt ajatus, että haluaisin perustaa 
Jämsään paikallistiimin, jotenki vaan en oo ollu siihen "valmis", mutta 
nyt on kuitenkin alettu laittaa hommaa rullaamaan ja paikkarihaave 
alkaa olla ihan käsillä. Enää on selvitettävänä paikka missä toimintaa 
järjestetään ja lopullinen rahoitus. Tavoitteenani olisi tarjota paikalli-
sille nuorille päihteetöntä toimintaa ja vertaistukea päihteiden käytön 
lopettaneille, sitä harkitseville tai niiden kanssa kamppaileville. Lisäksi 
apunani on Kiia, jonka joku on saattanut bongata esim. Striibasta 
nimimerkillä Kisuliu.

FACEBOOK: yad jämsä
INSTAGRAM: yadjamsa
SÄHKÖPOSTI: jamsa@yad.fi

Ota Jämsän paikkari 

seurantaan!

SAA LISÄTÄ KAVERIKSI: 
FB: Erika YAD
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Oma-apua kannabiksen 
käytön vähentämiseen 
ja lopettamiseen

YKSI HANKKEEN SUURIMMISTA ponnistuksista, oma-apusivusto, 
on saatu valmiiksi ja löytyy osoitteesta kannabis.eu. Sivustolla 
on testejä ja työkaluja, sähköinen kannabispäiväkirja sekä tietoa 
ja kokemustarinoita kannabiksen käyttöön liittyen.

Sivuston tärkein ja laajin osa on sähköinen anonyymi päiväkirja. 
Omaa käyttöään seuraamalla kannabiksen käytön vähentäminen 

ja/tai lopettaminen helpottuu. Päiväkirjan avulla voi seurata käyttökertoja ja 
-määriä, fiilistä, rahanmenoa sekä asettaa itselleen tavoitteita käytön vähentä-
miseksi tai lopettamiseksi. Lisäksi käyttäjillä 
on mahdollisuus täyttää myös avointa päivä-
kirjaa tekstimuodossa.

Päiväkirja toimii sekä mobiilissa, että työpöy-
täkäytössä. Materiaalit ovat saatavilla sivus-
tolla myös ruotsiksi.

 

Jakakaa sivustoa 
eteenpäin, testatkaa 

sitä ja laittakaa myös 
ajatuksia sisällön 

kehittämiseksi.

Oma-apusivusto tehtiin yhteistyössä 
Nitron kanssa. Hankkeesta Pasi teki 
erinomaisen suunnitelman piirroksi-
neen, joiden avulla lopullinen versio ra-
kennettiin.

Tämän piirroksen ja ajatuksen kanssa 
kävimme keskustelua nuorten ja ammat-
tilaisten kanssa ja saadun palautteen pe-
rusteella teimme korjauksia.

PÄIVÄKIRJAN LOPULLINEN VERSIO

Sisältöjen osalta saamme vielä lisää ko-
kemustarinoita ja täytyy sanoa, että eri-
tyisen hienoja ovat nuorten ryhmämme 
työstämät videot. Ottakaa insta seuran-
taan @kannabispaku

Terveisin Kannabishanke

KANNABISHANKE.FI
KANNABIS.EU

LUONNOS PÄIVÄKIRJAN PERUSNÄKYMÄKSI
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Kuulumiset 
Exp3rttien tyyliin

AIKA SE VAIN kuuluu ja kevät lähenee – vaikka luonnon heräämises-
sä ei ole mitään surullista, silti haikeus tekee pesää mieleen. Miksi 
näin? Meidän oppareiden Marjon ja Jessen opinnot alkavat olla 
loppusuoralla ja valmistuminen lähestyy. Näin ollen M ja J keskit-
tyvät enemmän opintoihin kevään aikana ja pitävät vuosiloman-
sa toukokuun liepeillä. Allekirjoittanut itse siirtyy 80 % työajalle 
1.3.2020 alkaen, näillä näkymin ainakin vuoden loppuun. Hommat 

siis edelleen jatkuu, mutta hivenen pienemmällä volyymilla. Nuoret ja ammattilaiset 
tarvitsevat teidän tärkeää kokemusten ääntä jatkossakin. Niin kuin meillä on tapana 
sanoa: Ollaan siis kuulolla!

HYVÄÄ ALKUKEVÄTTÄ,

- Tero

- Kokemus, sitä tarvitaan aina - 

Loppusuora

ITSE MUTTA EI YKSIN -hankkeen osalta 
aletaan olemaan viime metreillä.

Haimme viime vuoden lopulla jatkohan-
ketta STEA:lta, mutta sitä ei meille myön-
netty ja siksi minun aikani YAD:lla ja 
IMEY -hankkeessa alkaa käymään vähiin.

Loppusuora siis. Virallisesti mulla lop-
puu hommat toukokuun alkuun. Sitä en-
nen on kuitenkin tehtävää vielä jäljellä 
ihan omiksi tarpeiksi. Hankkeen loppu-
raportti ja sosiaalinen tilinpito nyt en-
simmäisenä mielessä ja ehkä nämä myös 
ne suuritöisimmät hommat ovatkin. Li-
säksi Innokylä -palveluun viedään mal-
linnus toteutetusta palvelusta ja se voi 
myös olla oma projektinsa.

MUTTA MITÄS JUMIPUISTOLLE TAPAH-
TUU? No sen voin kertoa, että toiminta 
jatkuu pääpiirteittäin samassa muodos-
sa kuin ennenkin, ainakin toistaiseksi. 
Puikkoihin hyppää oman työnsä ohella 
Taneli, jonka perehdyttäminen on myös 
yksi loppusuoran hommista.

No niin se työhommista. Nyt otan myös 
aikaa ja tilaa kiittää ihmisiä, joiden 
kanssa olen saanut viimeiset pari vuotta 
työskennellä. Eli se tulee tässä KIITOS, 
kiitos siitä, että projektin aloittaminen 
oli tehty mahdollisimman helpoksi: oli 
työtila, tietokone, sähköposti ja puhelin 
valmiina, eli työhön pääsi kiinni heti. 
Kiitos perehdytyksestä, jonka myötä 
työn tekeminen helpottui entisestään. 

Kiitos siitä, että kollegat täällä toimis-
tolla ja vapaaehtoiset omalta osaltaan 
ottivat minut vastaan upeasti. Kiitos 
myös mahtavasta ilmapiiristä, jollaista 
ei jokaisesta paikasta löydy. Kiitoksia 
voisi jatkaa loputtomiin, mutta pääte-
tään se tähän.

Vaimoni sanoi mulle pari kuukautta 
sitten, että tämä työ oli mulle kuin lot-
tovoitto. Allekirjoitan tämän 100 %. Tä-
män projektin aikana sain kokemusta 
monista eri asioista. Tämä projekti oli 
mulle eka kerta, kun työskentelin jär-
jestössä tai suuremmin vapaaehtoisten 
kanssa. Myös päihdetyö ja erityisesti 
ehkäisevä työ oli mulle uutta ja ihmeel-
listä. Opettelin johtamaan omaa työtäni 
ja samalla opin työskentelemään omana 
yhden miehen tiiminäni. Näiden lisäksi 
sain kouluttautua ja opetella uusia asioi-
ta. Nämä opit mielessä jatkan eteenpäin, 
kun työsuhteeni päättyy.
KIITOS!

OTAPPA MUUTEN SEURANTAAN JOS EI JO 
OLE – IG: Jumipuisto.fi FB: Jumipuisto.fi

- Sami Sorjonen 
Projektityöntekijä 

Itse mutta ei yksin -hanke
0400152 402, sami.sorjonen@yad.fi

TERMIT HALTUUN
EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÖVERKOSTO on julkaissut toimittajille ohjeet, 
kuinka päihteitä käyttävä tai käyttänyt tulisi kohdata haastattelutilanteessa. Sa-
maan yhteyteen laadittiin huoneentaulu termeistä, joita olisi hyvä käyttää ja ter-
meistä, joita olisi hyvä välttää. 

Monet julkisuudessa yleisesti käytetyt termit eivät ole eettisesti kestäviä, vaan pi-
kemminkin leimaavia. Nisti, narkomaani, ongelmakäyttö tai päihdeperhe ovat kaikki 
termejä, jotka lukitsevat kantajansa kovin yksiulotteiseen kuvaan. 

Seuraavalta aukeamalta löydät vältettävät termit, suosittelut niiden korvaajiksi sekä 
perustelut, miksi näin.

P.S. Käykääs rekisteröitymässä ja tutustumassa Jumipuistoon ja jakakaahan 
ilosanomaa kavereillekin, joilla voisi olla Jumipuistolle käyttöä.
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Termit haltuun

Narkomaani

Huumeidenkäyttäjä

Huumeita käyttävä ihminen, huumeita käyttävä 
henkilö, huumeita käyttänyt / kokeillut ihminen

Narkomaani-sana on leimaava ja se vahvistaa huumeita käyttäviin ihmisiin kohdistuvaa stigmaa.

Yksilöistä tai ihmisistä puhuminen huomioi ihmisen päihteiden käytön takana eikä ihmistä 
nähdä pelkästään päihteiden käytön kautta. ”Päihteet” ovat kattavampi termi kuin ”huumeet” 
sillä Suomessa päihteiden (lääkkeet, alkoholi, huumeet) sekakäyttö on yleistä.

Huumeiden käyttö ja ongelmakäyttö
Satunnaiskäyttö, kokeilukäyttö, riskikäyttö, koh-
tuukäyttö, ajoittaiskäyttö, päihteiden haitallinen 
käyttö (ongelmakäyttö)

Käyttötapoja on erilaisia eikä kaikki käyttö ole ongelmakäyttöä: huomioidaan eri käyttötavat. 
Eri käyttäjäryhmiä koskevat faktat eivät välttämättä ole yleistettävissä kaikkiin käyttäjäryhmiin. 
Se mikä on jollekin henkilölle viihdettä tai hallittua kohtuukäyttöä, voi olla toiselle henkilölle 
ongelmallista tai haitallista. Jos käytetään sanaa viihdekäyttö, on hyvä tuoda esiin, että se ei ole 
riskitöntä tai ongelmatonta eikä aina kohtuullistakaan.

Tulisi välttää stereotypioita, eikä yleistää kaikkea huumeiden käyttöä ongelmakäytöksi.

Huumenuori, päihdeäiti, päihdeperhe
Huumeita käyttävä nuori, raskauden ja imetyksen 
aikainen päihteiden käyttö, perhe, jossa on päih-
teiden käyttöä

Ihmisellä on muitakin ominaisuuksia kuin käyttämänsä aine. Myös niissä perheissä, joissa 
päihteitä käytetään, tehdään myös ihan normaaleja ja arkisia asioita. Nimittely vahvistaa stigmaa.

Piikityshuone, piikkihuone Valvottu käyttötila Valvotussa käyttötilassa kyseessä on valvotun, hygieenisen ja turvallisemman käytön tila, jossa 
huumeiden käyttö tapahtuu terveydenhuollon ammattihenkilöstön läsnä ollessa.

Huumepiikki

Piikkiroskis

Käytetty tai puhdas ruisku ja neula / pistosväline

Ruiskujen keräysastia, ruiskuroskis

”Piikki” termi lietsoo pelkoa ja voi lisätä stigmaa, vrt. insuliinin pistäminen, pistäminen on 
neutraali termi, piikittäminen tuo mieleen uhkakuvan piikittäjästä.

Piikittäminen Pistäminen Piikittäminen on leimaava termi, joka voi herättää pelkoa ja inhoa.

Piikkihuume, ruiskuhuume, ruisku-
huumeiden käyttäjä, suonensisäinen 
käyttö

Huumausaine, huume*, Päihteet eli päihdyttävät 
aineet*, päihteitä pistämällä käyttävä ihminen, 
pistokäyttö

Ei ole olemassa erillisiä ”ruiskuhuumeita”. 
Huumeiden käyttötapoja on erilaisia, esimerkiksi pistäminen, nuuskaaminen, polttaminen. 
Kaikki pistäminen ei ole suoneen pistämistä, sillä myös lihakseen voi pistää.

Päihdeasuntola, asuntola, asukki Asumisyksikkö. Asukki = asukas, vuokralainen
Asuntoloista on luovuttu Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman PAAVO II -ohjelma-
kauden aikana (2012-2015). Asunnottomien ihmisten asuminen on järjestetty asumisyksiköissä 
tai hajasijoitetuissa asunnoissa.

Katko
Vieroitushoito / katkaisuhoito, jos halutaan 
erotella, niin alkoholikatkaisuhoito / huumekat-
kaisuhoito

Vältä näitä: Kokeile näitä: Perustelut:

* Yleisiä päihteitä ovat alkoholi, impattavat aineet ja huumeet, 
sekä päihtymystarkoitukseen käytetyt lääkkeet. THL 2019.

* Huumausaine tai huume tarkoittaa laitonta päihdettä.

LÄHDE: EPT-järjestöverkosto
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Jäsenyys on kannanotto 
huumeettoman elämän puolesta.

Jäsenmaksun voi maksaa verkkokaupassa 

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

MAINITSE viestikentässä nimi ja osoite. 
Jos haluat Yadilaisen vain sähköpostiisi (ei paperisena), 

kirjoita kenttään myös sähköpostiosoitteesi. 
(Vuoden ensimmäinen Yadilainen lähetetään kaikille paperisena jäsenkortin kera.)

OLETKO JO MAKSANUT VUODEN 2020 JÄSENMAKSUN? Jäsenyys on voimassa kalenteri-
vuoden loppuun asti, joten nyt on hyvä ajankohta maksaa jäsenmaksu loppuvuodeksi.

 
ELINKAUTISJÄSENEN ei tarvitse huolehtia vuosittaisista jäsenmaksuista. 

Jäseneksi voivat liittyä kaikki YAD:n toiminnasta kiinnostuneet, 
TUKIJÄSENEKSI henkilöt, jotka haluavat tukea toimintaamme. 

Toimintaamme voi tukea myös lahjoituksin, tilinumeromme on FI28 8000 1401 4735 26 
Keräyslupa: RA/2017/881

Jäsenenä saat alennusta YADin tapahtumista/koulutuksista ja 
jäsenlehti Yadilaisen kotiisi tai sähköpostiisi 4 kertaa vuodessa. 

Lue lisää jäsenyydestä osoitteessa: WWW.YAD.FI/JASENEKSI

Tukijäsenyys
20,-/vuosi

Yritys- tai 
yhteisötukijäsen

100,-/vuosi

YAD:n jäsenmaksu

6,-/vuosi
ELINKAUTINEN

YAD-jäsenyys

60,-/elämä

TUKIJÄSEN: Halutessasi voit kohdistaa 25 % tuesta haluamasi paikkakunnan 
paikallistiimille, kirjoita tällöin myös paikkakunnan nimi viestikenttään. 

YAD:n paikallistiimit löytyvät osoitteesta WWW.YAD.FI/YHTEYS

YADIN INFOPISTE ON PAIKKA, MISSÄ JUTELLAAN HUUMEISTA. 
Oikeita ja vääriä vastauksia ei ole. On vaan paljon mielenkiintoista pohdittavaa 
huumekysymyksistä. Teltta ja joukko koulutettuja vapaaehtoisia kohtaa festa-
rikansaa jälleen kesällä 2020 festareilla ympäri Suomen. Festarityö ei aiheuta 
vapaaehtoisille kuluja. YAD tarjoaa matkat, murkinan, liput, seuran ja majoi-
tuksen, sinä teet työn.

YAD:N FESTARIVAPAAEHTOINEN: Koulutus antaa valmiudet YADin info-
pistetyöhön festareilla ja muissa tapahtumissa ympäri vuoden. Saat tietoa huu-
mekysymyksistä, ehkäisevästä huumetyöstä, infopistetyöstä ja eväitä huume-
keskusteluun.

YAD:N FESTARIKUSKI: Kuskaa porukan festareille ja on hengessä mukana 
yhtälailla. Festarikuskin ykköstehtävänä on kuljettaa porukkaa turvallisesti 
koko festarireissun ajan. Koulutuksessa perehdytämme festarikuskin tehtäviin 
sekä YADin festaritoimintaan. Tavallinen ajokortti riittää.

KOULUTUKSEN ALAIKÄRAJA on 13 vuotta ja yläikä 35 vuotta. (Festareille 
pääsee väh. 16 vuotta täyttänyt)

HINTA: YAD ry:n jäsenille ilmainen ja uusille liittymismaksun verran 6 €. Kou-
lutuksessa on pientä purtavaa ja lämmin ruoka.

KAUEMPAA TULEVAT: matkakuluista korvataan maks. 20 € kuittia vastaan.

YADin vapaaehtoiset ovat joukko tavallisia ja erilaisia nuoria ja nuoria aikuisia, 

streittareita, entisiä käyttäjiä, laillisten päihteiden kohtuukäyttäjiä, alan 

opiskelijoita / työntekijöitä, käyttäjien läheisiä ja ystäviä, SINÄ?

YAD:n festarityössä voivat toimia myös kuntouttavassa korvaushoidossa olevat, 
joilla on jo kokemus lääkkeen laskemisesta. Korvaushoitoraja on buprenorfii-
nissa 6 mg ja metadonissa 30 mg. Ota yhteyttä Iidaan, jotta voidaan sopia käy-
tänteistä: iida.porkka@yad.fi tai 050 522 8708

ILMOITTAUTUMINEN aukeaa maaliskuussa: WWW.YAD.FI/FESTARITYO
Ilmoittautuneille lähetetään koulutuksen ohjelma lähempänä.

YAD:N FESTARITYÖN KOULUTUS 
16.–17.5.2020 JYVÄSKYLÄSSÄ
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Psyykkistä palautumiskykyä 
voi kehittää

KAIKKEE VOI SUUN-
NITELLA ja tehä niin, 
että hommat pysyis 
tasapainossa, mutta 
sitten tapahtuu elä-
mä. Elämässä voi tulla 
vastaan vastoinkäy-

misiä, kuten sairastuminen, läheisen me-
nettäminen tai ihan vain arjen lomassa 
tapahtuvia vastoinkäymisiä jne. Näistä 
selviämiseen käytämme meissä kaikissa 
piilevää supervoimaamme psyykkistä 
ominaisuuttamme resilienssiä.

Psyykkisesti kuormittavia tekijöitä ovat 
mm. erilaiset muutokset, tekemiset ja 
kokemukset. Me koemme sekä käsitte-
lemme asioita yksilöllisesti eli monella 
eri tavoin. Jotkut selviävät monesta vai-
keastakin vastoinkäymisestä helposti, 
kun taas toiselle yksikin pieni vastoin-
käyminen tahtoo kuormittaa roimasti ja 
selviäminen ottaa aikansa.

RESILIENSSI ELI PSYYKKINEN PALAU-
TUMISKYKY kehittyy iän sekä kokemuk-
siemme myötä, mutta sitä voi harjoittaa 
myös paremmaksi mm. pyrkimällä tie-
dostamaan omat yksilölliset vaikuttavat 
tekijät siihen, mitkä asiat tai tilanteet 
vaikuttavat psyykkiseen palautumisky-
kyyn. Vaikuttavia tekijöitä kumpuaa kas-
vatuksesta, biologisista ominaisuuksista 
sekä kokemuksien, lähipiirin ja ympäris-
tön kautta peilautuvien myönteisten ja 
haitallisten tekijöiden vuorovaikutuk-
sista.

Myönteiset toiminnot, kuten ongelman-
ratkaisukyky, joustavuus, itsesäätelyky-
ky ja optimismi auttavat kehittämään 
omaa psyykkistä palautumiskykyä. 
Nämä taidot ylläpitävät toimintaky-
kyä sekä antavat tukea sopeutumiseen 
etenkin haastavissa olosuhteissa sekä 
toistuvia vastoinkäymisiä on helpompi 
käsitellä.

VOIMME ITSE POHTIA SITÄ, että mitkä keinot ovat auttaneet tilanteesta selviämiseen 
sekä millainen toiminta ei ole auttanut. Niin hyvistä kuin huonoista kokemuksis-
ta voit ammentaa paljon keinoja ja henkistä voimaa – esim. selviytymistarinat, niin 
omat kuin toisten, sekä omien kokemusten jakaminen voi auttaa itseä sekä jotain 
toista.

 » Itsestä huolehtiminen tärkeää (voimavarojen kasvattaminen, myönteisiin 
tunteisiin panostaminen)

 » Panosta myönteisiin tunteisiin (auttaa toimimaan, avaamaan ajatuksia ja 
saamaan apua)

 » Vastoinkäymisen kääntäminen voimavaraksi (pohdiskelua, mitä opin, mihin 
kykenen, optimismi)

 » Kehitä keinojasi ja lisää itsetietoisuutta (mikä on auttanut, mikä hidastanut, 
myönteisten ja haitallisten tekijöiden vuorovaikutus)

 » Selviytymistarinat (omat sekä toisten)

LÄHDE:
https://mieli.fi/fi/mielenterveys/vaikeat-el%C3%A4m%C3%A4ntilanteet/
sairastuminen-voi-olla-kriisi/mit%C3%A4-resilienssi

Elämä on monimuotoista ja meillä on mahdollisuus oppia kaikista kokemuksistam-
me. Vaikeissa kriisitilanteissa psyykkinen ominaisuutemme voi myös yllättää ja 
saatamme löytää itsestämme uudenlaisia vahvuuksia etenkin kriisitilanteissa. Hyvä 
resilienssi suojaa meitä ison kriisin tai trauman vaikutuksilta. Ja voimme elää hyvää 
elämää vastoinkäymisistä huolimatta.

Teksti: Iida YAD
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YAD YOUTH AGAINST DRUGS

STREET TEAM

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: Tami

IKÄ: 15

HENKINEN IKÄ:  Vaihtelee 
vuorokauden kuluessa

HOODIT: Hankasalmi 
city ja Jyväskylä

MITEN PÄÄDYIN YADIIN:  
Tet-harjoitteluni myötä

PARAS YAD-MUISTONI:  Pinssien 
tekeminen oli aika satisfying!

MUITA TERVEISIÄ:  Entistä 
parempaa päivää just sulle!

NÄISTÄ ASIOISTA 
TYKKÄÄN JUURI NYT: 
Maalailusta sekä teatterista. Ja 
onhan ne kaveritkin ihan jees!

MOTTO: “Go big or go home!”

LEMPISUKLAA:  Fazeriina-
suklaa on kyllä kova

ALKUVUOSI ON STRIIBAN 
osalta pyörinyt viime 
vuoden tulosten pyörit-
telyssä sekä toiminnan 
ylläpidossa. Siinä välissä 
apukäsinä kerkesi toimi-
maan myös muuan Tami 

(kts. ystäväkirja) ja allekirjoittanut pyö-
rähti Ukrainassa pyörittelemässä osaa-
mismerkkien tuloksia. Tätä kirjoittaessa 
lähimpänä edessä häämöttää Lantrek 
-lanit ja tulevalta vuodelta varmasti pal-
jon ikimuistoisia hetkiä. 

Uusimpana tehtävänä Striiban sivuilla 
komeilee tällä hetkellä Tour Jumipuis-
to, jossa pääset tekemään pyörähdyksen 
Jumipuiston sivuilla ja antamaan siitä 
pientä kommenttia. Samantyyppistä 
tehtävää ilmestyy myös uutukaiseen 
Kannabis.eu-sivustoon liittyen piakkoin. 

UUTENA MATSKUNA jakoon on saatu 
paskaa ja musiikkia. Eli Music is my 
drug sekä Paskaaks sä välität? -tarroja.

Sen lisäksi Badge Wallettin Street Tea-
min projektiin on vaivihkaa ilmestynyt 
satsi osaamismerkkejä kerättäväksi. 
Käyppäs kurkkaamassa ja ota haltuun. 
Jos merkit ei vielä ole tuttuja, niin etsi 
tiesi tehtävään Sukellus Badgecraftiin.

- Taneli

K
uv

a:
 K

ek
e

NUMEROITA VIIME VUODELTA:

693  693  
uutta rekisteröitynyttä

346  346  
tehtäviä palauttanutta vapaaehtoista

611  611  
lähetettyä matskukirjettä

13 819  13 819  
jaettua tarraa

10 421 10 421 
lähetettyä viestiä Discordissa

13 h 18 min 13 h 18 min 
aikaa vietetty yhteensä 

Discordin puhekanavalla

K
uv

a:
 Ju

m
al

a

YAD Street TeamYAD Street Team

2020 2020 
 ja never stop the madness!
 ja never stop the madness!
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Lyriikat

Kontra:

www.huumebiisit.fi

Onomatopoeettinen
alkoholiliike

PÄIHTEISIIN VIITTAAVIA SA-
NOITUKSIA voi tehdä myös 
vahvasti pilkettä silmäkul-
massa. Kontran ”klassikko-
biisi” Onomatopoeettinen 
alkoholiliike löytyy hei-
dän viimeiseksi jääneeltä, 

vuonna 1979 julkaistulta albumiltaan Mie-
to levy. Levyn nimi ja kansi viittaavaan 
mietoon ykkösolueen.

Suurin osa levyn kappaleista on suomen-
nettuja cover-versiota, mutta Onomato-
poeettinen alkoholiliike on Mauri ”Moog” 
Konttisen käsialaa. Lastenlaulumainen 
rallatus osoittautuu aivan muuksi kuin las-
tenlauluksi.

Onomatopoeettinen tarkoittaa ääntä jäl-
jittelevää tai muistuttavaa sanaa. Ja näin 
saadaan eri eläimet sanomaan alkoholi-
tuotteiden nimiä. Paitsi etana ja siili, jotka 
hiljaisina kavereina eivät käytä Alkon tuot-
teita vaan huumeita. Mutta miten ihmees-
sä siittiöt liittyvät laulun teemaan?!?

Kana sanoo kot kot kot kot kot kot
Kana sanoo kot kot kot kot kot kot

Kuinka kana sanoo? Kuinka kana sanoo?
Kuinka kana sanoo Cabana? 

Kana sanoo kot kot kot kot kot kot

Karhu sanoo mur mur mur mur mur mur
Karhu sanoo mur mur mur mur mur mur

Kuinka karhu sanoo? Kuinka karhu sanoo?
Kuinka karhu sanoo Karhu?

Karhu sanoo mur mur mur mur mur mur

Gorilla sanoo ärrhg ghräghgrr
Gorilla sanoo ärrhg ghräghgrr bundolo

Kuinka gorilla sanoo? Kuinka gorilla sanoo?
Kuinka gorilla sanoo Carillo?
Gorilla sanoo ärrhg ghräghgrr

Ketulla on krapula, niin myös madolla;
Kaikki ne voit tavata Alkon jonossa!

Kirahvi sanoo öri öri öri öri öri öri
Kirahvi sanoo öri öri öri öri öri öri

Kuinka kirahvi sanoo? Kuinka kirahvi sanoo?
Kuinka kirahvi sanoo Kahvi - likööri?

Kirahvi sanoo öri öri öri öri öri öri

Siili käyttää aineita, niin myös etana,
heitä et voi tavata Alkon jonossa!

Kiiski sanoo plop plop plop
Kiiski sanoo plop plop plop

Kuinka kiiski sanoo? Kuinka kiiski sanoo?
Kuinka kiiski sanoo Whisky?
Kiiski sanoo plop plop plop

Siittiö sanoo ptlqm ptlqm
Siittiö sanoo ptlqm ptlqm

Kuinka siittiö sanoo? Kuinka siittiö sanoo?
Kuinka siittiö sanoo I love you?

Siittiö sanoo ptlqm ptlqm
ptlqm ptlqm ptlqm ptlqm

 
Tule keskustelemaan kappaleesta:

www.huumebiisit.fi/muu/kontra-onomatopoeettinen-alkoholiliike

TODELLAKI SAATIIN NYT VIIMEIN PAIKKARI PYSTYYN tännekki 
suunnalle! Paikkari on lähteny pyörimää oikei hyvi ja ollaan 
saatu mukaan mahtavia tyyppejä! Tukikohdaks saatiin nuok-
kari ja siellä on hyvä olla on isot tilat ja paljon mahollisuuksia 
kaikkeen! Toiminnasta sen verra että Kontiolahen nuoriso-
työntekijöiden kautta päästiin heti alkuun esittelemään mei-
dän toimintaa tälläseen nuorille suunnattuun ns. discoon, siel-
lä jaettiin hirmusesti tarroja ja tatskoja ja sit tottakai kerrottiin 
meijän toiminnasta! Tarkoituksena on nyt tulevaisuudessa 
käydä esittelemässä Joensuun nuokkareilla meidän paikkaria 
että saatas vielä lisää huipputyyppejä meijän mukaan! Tällä-
sestä on meijän ekat paikkarikerrat koostunu ja tottakai ollaan 
myös sit vaan hengailtu hyvässä seurassa ja pelailtu vähä bil-
jardia ja lautapelejä yms! Mutta tästä se lähtee kunnolla rulla-
maan. :)

 - Katri, Kontiolahden paikallistiimin vastaava

YAD Kontiolahti:

Varsinaiset jäsenet

Helmi Lind
Kim Hokkanen
Krista Rintala

Jenna Haavisto
Taru Keränen
Vaula Ekholm

Antero Keränen
Aino Salmi

Varajäsenet

Mira Nurmi
Jemina Niemi
Petra Karinen

Hallitus 2020

YAD:lla on uusi hallitus 

SYYSKOKOUKSESSA VALITTIIN YAD:LLE 
hallitus vuodelle 2020. Hallitus on työ-
yhteisön työnantaja. Hallitus valvoo ja 
seuraa työyhteisön toimintaa ja toimin-
tasuunnitelmien toteutumista. Hallitus 
ottaa kantaa isoihin linjauksiin mm. osal-
listumalla yhdistyksen toimintasuunnitel-

mien tekoon ja päivitykseen, uusien materiaalien sisällön 
tuottamiseen sekä tarkastelee työskentelyä niin, että työs-
kentely on linjassa strategian, painopistealueiden ja yhdis-
tyksen sääntöjen sekä yhdistyslain mukaan. 

Helmi Lind jatkaa hallituksen puheenjohtajana. Hallituk-
sen jäsenille on valikoitu myös vastuualueet: 

Exp3rt-hanke / Krista

Infopiste- ja festaritiimi / Vaula

Paikallistoiminta / Taru 

Verkkovapaaehtoistyö &
Itse muttei yksin -hanke / Aino 

Viestintä / Antero
 
Talous & työyhteisö / Helmi 

Kannabishanke / Jenna 

Päihdekasvatus & 
Hamppupelto / Kim
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I lmoitustauluIlmoitustauluTapahtumakalenter iTapahtumakalenter i

Maaliskuu
Hamppupelto julkaistaan

Huhtikuu
Festarivastaavakoulutus 17.–18.4.2020, Jyväskylä

419-Kannabispäivä 19.4.2020

Kevätkokous 19.4.2020, Jyväskylä (kts s.3)

Toukokuu
Tiimipäivät, 3.–6.5.2020, Budapest

Festarityön koulutus 15.–16.5.2020, Jyväskylä

Yläkaupungin yö 16.5.2020, Jyväskylä

Päihdepäivät 27.–28.5.2020, Helsinki

Kouluttaudu 
festarivastaavaksi!
JYVÄSKYLÄSSÄ 17.–18.4.2020

YADgrade your skills!

Festarivastaava on tärkeä tyyppi, 
jota ilman ei yksikään fesureissu on-
nistuisi. Tukenasi ovat työntekijät sekä 
festarikohtaisesti päivystävä työntekijä. 
Koulutuksessa tsekataan läpi fesureis-
sujen must have -listat sekä avaintekijät 
onnistuneeseen festarireissuun.

(VAATIMUS: Täysi-ikäisyys sekä vähin-
tään yhden kesän festarit takana)

Myös vastaavakonkarit ovat 
tervetulleita!

Ilmoittaudu 15.4. mennessä: 
IIDA.PORKKA@YAD.FI 
(nimi, yhteystiedot, ruoka-aineallergiat)

 » RUOTSINKIELISET MENETELMÄT 
30  € /pakka, 50 € / 2 pakkaa

 » RUOTSINKIELINEN MYTHBUSTER 
10 € / 50 kpl

 » YOUTH AGAINST DRUGS SINCE 
1988 -KANGASKASSI / 6 €

 » YAD:N TARRAT (SEKALAINEN 
VALIKOIMA) 10 € / 100 kpl

 » LOST UNICORN -PAITA / 15 €

 » 419 -MIETI VIELÄ -PAITA / 15 €

 » VUODEN 2020 JÄSENPINSSIN 
ja jäsenkortin on suunnitellut 
Katrina Hämäläinen.

 » Jäsenpinssi ja jäsenkortti 
postitetaan kaikille jäsenille 
vuoden ensimmäisen Yadilai-
sen mukana.

Päivitimme 
verkkokauppaan 
uusia tuotteita:
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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

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 Kaplas
oppisopimustyöntekijä
040 484 1634

HALLITUSKATU 25, 33200 TAMPERE

Arttu Salo
projektityöntekijä
(Kannabishanke)
040 350 2734

Anna Järvinen
projektityöntekijä 
(Kannabishanke)
040 350 2040

Tampere

TAMPERE
Paikkari kokoontuu joka parittoman viikon tiistai klo 18 eteenpäin. 
Vastaavina Katja ja Anne.

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

JYVÄSKYLÄ
Paikkari alkaa lokakuun puolella joka parittoman viikon torstai klo 18-20. 
Vastaavina Monica ja Maria. 

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

JÄMSÄ
Uus paikkari Jämsään! Lähde mukaan suunnittelemaan toimintaa Erikan kanssa, 
jonka esittelyn löydät sivulta 4.

YHTEYS: IG: @yadjamsa | Sposti: jamsa@yad.fi

ÄÄNEKOSKI
Paikkarin vetäjänä Katja. Ota rohkeesti yhteyttä ja pääset tekemään ja vaikuttamaan 
paikallisesti! 

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

Kontiolahti
YAD Kontiolahti kokoontuu parittomien viikkojen torstaisin klo 18.00 Lehmon 
nuokkarilla (Kylmäojantie 9). Vastaavana Katri. 

YHTEYS: IG: @yadkontiolahti | Sposti: kontiolahti@yad.fi

YAD Paikallistiimit:
Porukalla tekemistä ja vaikuttamista paikallisesti – mukaan pääset ottamalla meihin yhteyttä!
PAIKKARIEN SIVUT JA RYHMÄT LÖYTYY MYÖS FACEBOOKISTA.


