
2Yadilainen 3/2020

YAD Youth Against Drugs ry:n jäsenlehti 3/2020

TÄSSÄ YADILAISESSA: Pääkirjoitus s.2 KEVät- & SYYSKOKOUSKUTSU s.4
Kokemuksia kannabiksesta / kertomuksia elämästä -kirjauutuus s.6 
helmin tervehdys s.7  vida-hankkeen drug workshopeissa kehitetään 
päihdekasvatusmateriaalia kansainväliseen käyttöön s.8 
mental health youth x change s.10 kuntavaalit 2021 lähestyvät s.12 
Puhutaan rahapelaamisesta s.14 Street team s.16 ystäväkirjassa Jenni s.17 
huumebiisinä clashia s.18 ERIKA on YAD:n vuoden vapaaehtoinen s.20



Arpa tuo,       
           arpa vie

V
ALTIOVARAINMINISTE-
RIÖN BUDJETTIEHDO-
TUKSESSA VUODELLE 
2021 esitettiin alusta-
vasti melkoisen suuria 
leikkauksia nuoriso- ja 
sosiaalialan järjes-

töjen avustuksiin. Järjestöt vastasivat 
tässä kohden tekemällä oman työnsä 
merkityksellisyyttä näkyviksi #suomiil-
mannuorisotyötä ja #onneksionjoku 
-kampanjoilla. Oli hienoa nähdä kuin-
ka paljon me järjestöt yhdessä teemme 
omien kohderyhmiemme eteen. Tämän-
kaltaista tiedottamista ja hännän nosta-
mista tarvittaisiin enemmänkin! Ei vain 
tilanteissa, joissa rahoitus on uhattuna. 
Hallituksen budjettiriihessä päädyttiin 
kuitenkin siihen, että järjestöille jaossa 
oleva potti ei ensi vuonna pienene. Iso 
kiitos siitä.

BUDJETTIRIIHEN MYÖTÄ on herännyt 
jälleen keskustelua Veikkausvaroin tue-
tuista järjestöistä ja muun muassa sii-
tä, että rahapeliriippuvaiset rahoittavat 
järjestötoimintaa. Vaikka julkisuudessa 
(varsinkin Twitterissä) keskustellaan 
paikoitellen kiivastikin järjestöjen ra-

hoitusmallista, niin harvemmin kuiten-
kaan kritisoidaan itse järjestöjen toimin-
taa. Välillä kyseenalaistetaan järjestöjen 
avoimuus, mutta ainakin YAD:lla tämä 
on ratkaistu siten, että järjestön toi-
mintasuunnitelmat ja vuosikertomuk-
set ovat kaikkien saatavilla yhdistyksen 
verkkosivuilta. STEA:n verkkosivuilla 
(avustukset.stea.fi) on kaikkien näh-
tävissä kuinka paljon kukin järjestö on 
saanut avustusta mihinkäkin toimin-
taan. Mielestäni tämä on varsin avointa 
ja läpinäkyvää, kuten kuuluu ollakin.

TOKI TÄLLAISESSA RAHOITUSMALLISSA 
on myös haasteensa. Rahapelaamisesta 
aiheutuu myös haittoja ja niiden torju-
miseen on herätty kunnolla vasta viime 
vuosina. Tehokasta rahapelihaittojen 
ehkäisyä olisi esimerkiksi peliautomaat-
tien vähentäminen ja peliautomaattien 
siirtäminen omiin valvottuihin tiloihin. 
Haittoja vähentävät toimet vaikuttavat 
kuitenkin kokonaispelaamiseen ja näin 
myös Veikkauksen tulokseen. Tässä on 
tietenkin ristiriita. Etenkin kun tiedäm-
me, että suuri osa rahapeliongelmista 
koskettaa jo muutoinkin heikossa ase-
massa olevia ihmisiä.

(mutta toivottavasti kohtuudella)

Pääkirjoitus
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AJOITTAIN NOSTETAAN ESIIN myös 
erilaisia salaliittoteorioita avustusten 
jakautumisesta, johon huhutaan poliit-
tisten sidonnaisuuksien ja järjestöjen 
erilaisilla johtoryhmäpalleilla olevien 
virkahenkilöiden vaikuttavan. Näen täl-
laisen toki rakenteellisena haasteena. 
Pienessä maassa on loppujen lopuksi 
melko vähän kunkin alan huippuasian-
tuntijoita, joita mielellään kutsutaan 
eri järjestöjen johto- ja ohjausryhmiin 
tai hallituksiin. Samalla osa järjestöistä 
tuottaa palveluita, jotka kilpailevat tois-
ten järjestöjen tai palveluja tuottavien 
yhtiöiden kanssa. Eturistiriitoja syntyy 
helposti. YAD on halunnut pitää kiinni 
vahvasti omasta sitoutumattomuudes-
taan, eikä ole lähtenyt tuotteistamaan 
palveluitaan kuntien kilpailutukset mie-
lessä.

JÄRJESTÖTYÖN VAHVUUDET ovat ihmis-
lähtöisyydessä, joustavuudessa, muun-
tautumis- ja reagointikyvyssä ja siinä, 
että se pyrkii lähtemään tarpeesta käsin. 
Se on inhimillistä toimintaa inhimilli-
sille ihmisille. Se on toimintaa, joka pa-
rantaa ihmisten hyvinvointia monella 
tasolla. Näkisin, että niin nuoriso- kuin 
sosiaalipuolen järjestöjen rahoitus tuli-
si turvata tulevaisuudessa siten, ettei se 
ole pelkästään Veikkauksen tuloksesta 
kiinni.

TULIPA TOIMINTAEURO sitten mistä ta-
hansa, YAD:n toiminnan keskiössä on 
jatkossakin ehkäisevä huumetyö, jossa 
kuuluu nuorten ääni. Päihdeongelmat 
eivät vähene vaikenemalla.

- JANNE PAANANEN
toiminnanjohtaja
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YAD:N JÄSENMAKSUN maksaneet jäsenet voivat asettua ehdolle järjestön hallituk-
seen. Hallitus valitaan syyskokouksessa Jyväskylässä la 21.11. Mikäli hallituseh-
dokkaita tulee enemmän kuin hallituksessa on paikkoja, järjestetään jäsenille mah-
dollisuus myös sähköiseen ennakkoäänestykseen.

Tunnetko paloa YAD:n hallitukseen?

Kutsu YAD Youth Against Drugs ry:n

KEVÄTKOKOUKSEEN 2020
Koronan vuoksi keväältä siirretty YAD:N KEVÄTKOKOUS järjestetään
Jyväskylän toimistolla (Lutakonaukio 3) 21.11.2020 klo 12.00.

VUOSIKERTOMUS löytyy YAD:n verkkosivuilta: 
www.yad.fi -> Tietoa YAD:sta -> Toimintasuunnitelma ja vuosikertomukset

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
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SINULLA EI TARVITSE olla aiempaa kokemusta hallitustyöskentelystä. Uusi hallitus 
kokoontuu tammikuussa perehdytyspäivään, jolloin käydään yhdistystoiminnan ja 
hallitustyöskentelyn keskeisimmät asiat läpi. YAD:ssa hallitus toimii toiminnanjoh-
tajan esimiehenä ja päättää järjestön linjauksista. Hallituksen uuden jäsenen kausi 
on kaksi vuotta ja uudelleen valitun toimikausi on yhden vuoden.

Mikäli haluat hakea hallitukseen tai sinulla on kysyttävää hallituksessa toimimisesta, 
lähetä sähköpostia Jannelle (JANNE.PAANANEN@YAD.FI) VIIMEISTÄÄN 1.11.2020.

Tunnetko paloa YAD:n hallitukseen?

Kutsu YAD Youth Against Drugs ry:n

SYYSKOKOUKSEEN 2020
SYYSKOKOUS pidetään heti kevätkokouksen jälkeen 21.11.2020 klo 13.00.
YAD:n Jyväskylän toimistolla (Lutakonaukio 3).

KOKOUKSEN ASIALISTA
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. Päätetään sääntömuutoksesta, joka sallii yhdistyksen jäsenten    
etäosallistumisen kevät- ja syyskokouksiin

10. Päätetään kokous
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KOKEMUKSIA KANNABIKSESTA
– kertomuksia elämästä

KANNABISINTERVENTIO NUORILLE 
KANNABIKSEN KÄYTTÄJILLE 2018–2020 
-hankkeessa kolmisenkymmentä va-
paaehtoista nuorta on jakanut koke-
muksiaan kannabiksesta. Kokemuksista 
koottiin Kokemuksia kannabiksesta / 
kertomuksia elämästä -kirja, joka jul-
kaistiin 23.9.2020.

KOKEMUKSIA JAETTIIN pidempien ja 
lyhyempien tekstien muodossa, runoin 
sekä kuvataiteen keinoin. Kokemusteks-
tejä ei olla editoitu, sillä olemme näh-
neet tärkeäksi säilyttää kirjassa nuor-
ten äänen aitona. Kokemukset on jaettu 
anonyymisti kirjaprojektiin osallistunei-
den turvaksi.

Kirjajulkkareita vietettiin Tampereella 
yksityistilaisuudessa, joka järjestettiin 
kiitokseksi kirjaprojektiin osallistuneil-
le. Kirjasta painettiin pieni, 300 kappa-
leen painos. Kirjan sähköinen versio löy-
tyy KANNABIS.EU-sivustolta.

KANNABIS KIINNOSTAA ja puhutut-
taa. Viimeisimmän Päihdetutkimuksen  
(2018) mukaan noin neljäsosa suomalai-
sista 15–69-vuotiaista on elämänsä ai-
kana käyttänyt kannabista. Kokemuksia 
kannabiksesta / kertomuksia elämästä 
-kirja kutsuu aiheesta kiinnostunei-
ta kuulemaan minkälaisia kokemuksia 
ja ajatuksia liittyy kannabikseen ja sen 
käyttöön. Kirja voi toimia myös ammat-
tilaisilla työvälineenä nuoria kohdatessa.

KOKEMUKSIA KANNABIKSESTA / KERTOMUKSIA ELÄMÄSTÄ
-KIRJAN VOI LUKEA KANNABIS.EU-SIVUILLA ILMAISEKSI

Teksti ja kuva: Anna Järvinen
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– kertomuksia elämästä
T ÄÄLLÄ KIRJOITTELEE 

HELMI, ja minulla on 
teille ehkä hieman yllät-
täviäkin uutisia: siirryn 
YADille työntekijäksi! 
Jep, luit oikein, hyppään 
hoitamaan ehkäisevän 

huumetyön suunnittelijan sijaisuutta 
vuoden loppuun asti.

Ammatiltani olen kulttuurituottaja, ja 
teen pääsääntöisesti töitä tapahtuma- ja 
festivaalituotannon parissa. YADin mei-
ningeissä olen ollut mukana jo yli kym-
menen (?!?) vuotta, joista viimeisimmät 
vuodet olen toiminut hallituksen pu-
heenjohtajana. Mukanani tuon YADin 
syksyyn roiman annoksen kehittämisin-
toa ja huonoja vitsejä.

Tykkään kissoista, viherkasveista ja 
käsitöistä. Vapaa-ajalla minut löytää 
useimmiten jalkapallokentiltä, sohvan 
nurkasta villasukkaa neulomasta tai 
metsäpoluilta lintuja bongailemasta.

Kolmen kuukauden työrupeaman jäl-
keen suunnitelmissa on palata YADin 
hallitustyöhön vuoden 2021 alusta, mi-
käli syyskokous jatkokauden minulle 
suo. Tulkaahan siis paikalle vaikutta-
maan, ketkä YADin asioista ensi vuonna 
päättää!

Mainiota syksyä itse kullekin! 

HELMI LIND
ehkäisevän huumetyön suunnittelija

helmi.lind@yad.fi
040 484 1634

TERVEHDYS 
TYYPIT!

Helmi tulee ehkäisevän huumetyön suunnittelijaksi 
Riikan jäädessä opintovapaalle. Riikka jatkaa töitä 
Hamppupelto-hankkeessa myös opintovapaan aikana 
- www.hamppupelto.fi
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Vital Information 
for Drugs Awareness – 
Using interactive infographics to raise drugs awareness

V IDA ON YKSI Erasmus+ 
-hankkeista, mitä YADil-
la on tällä hetkellä me-
neillään. Tämä hanke lu-
keutuu KA2-hankkeisiin, 
joissa toteutusaika on 

usein pidempi. VIDAn parissa saamme 
siis työskennellä ainakin vuodet 2020-
2022. Yhteistyömaat ovat Portugali, Ir-
lanti, Tšekki, Hollanti sekä Suomi.

TAVOITTEENA ON EDISTÄÄ ja tukea ak-
tiivisesti nuorisotyön laatua etenkin 
ehkäisevän päihdetyön toteuttamisen 
osalta. VIDAn aikana luodaan päihde-
kasvatusmateriaalia hyödyntäen Inter-
aktiivisen infografiikan menetelmää. 
Tässä tapauksessa tuotoksena luodaan 

postereita, jotka sisältävät QR-koodeja 
erilaisiin interaktiivisiin tehtäviin. Näi-
den tehtävien pohjalta käsitellään eri-
laisia kysymyksiä liittyen huumeiden-
käytön haittoihin ja vaikutuksiin sekä 
riskeihin.

Poikkeustilat eivät olet estäneet hank-
keen käynnistymistä ja zoomin kaut-
ta ollaan pidetty onlinekokoontumisia 
hankkeen yhteistyökumppaneiden kans-
sa. Alkutoimenpiteiden osalta olemme 
päässeet hyvään vauhtiin materiaalin 
työstämisessä. Olenkin tämän alkusyk-
syn osalta pitänyt muutamia Drug Work-
shoppeja vapaaehtoisille nuorille, joiden 
kanssa olemme kehitelleet näiden pos-
tereiden sisällyttämiä tehtäviä tiettyjä 
teemoja mukaillen. Työstö jatkuu edel-
leen ja vielä on mahdollista päästä vai-
kuttamaan päihdekasvatusmateriaalin 
sisältöön. 

PÄÄSÄÄNTÖISESTI DRUG WORKSHOP-
PEJA pidetään perjantaisin YAD CHATin 
yhteydessä. Tämä on oiva mahdollisuus 
vaikuttaa asioihin ihan kansainvälisellä 
tasolla. Sillä materiaali tullaan kääntää-
mään Portugalin, Irlannin, Tšekin, Hol-
lannin sekä Suomen kielelle. Aika siistiä 
eikö!? :D

Pääsääntöisesti Drug 
Workshoppeja pidetään 
perjantaisin YAD CHATin 
yhteydessä. Tämä on oiva 
mahdollisuus vaikuttaa 
asioihin ihan kansain-

välisellä tasolla. 

"

"
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POSTEREIDEN VALMISTUTTUA VIDA 
kouluttaa VIDA MOOC -verkkoportaalin 
kautta nuorisotyöntekijöitä sekä nuoria 
vertaisohjaajia hyödyntämään tätä ma-
teriaalia. Tulemme siis pitämään Drug 
Awareness Workshoppeja, joissa nuoret 
sekä nuorisotyöntekijät pääsevät testaa-
maan materiaaliamme sekä antamaan 
kehittävää palautetta postereiden toi-
mivuudesta. Palautteiden pohjalta tu-
lemme jatkotyöstämään ja viilaamaan 
VIDA-hankkeen tuotokset lopulliseen 
muottiin. 

Hankkeen loppuseminaari pidetään 
Suomessa vuonna 2022, jolloin lopul-
linen tuotos julkaistaan ns. virallisesti. 
VIDA MOOC sekä hankkeen nettisivut 
tulevat olemaan käytettävissä vielä 5 
vuotta hankkeen päättymisen jälkeen, 
joten tulemme tätä päihdekasvatusma-
teriaalia käyttämään useamman vuoden 
verran myös YADin toiminnassa.

HANKE SISÄLTÄÄ USEAMMAN MATKAN 
yhteistyökumppanitapaamisiin. Voimme 
hankkeen puitteissa ottaa mukaan osaan 
tapaamisista 1–2 vapaaehtoista, jotka 
ovat olleet aktiivisia hankkeessa. Tämä 
kuitenkin vaatii kielitaitoa sen verran, 
että on oltava rohkea puhumaan englan-
nin kieltä.  Pistä viestiä, jos haluut osaksi 
tätä prosessia! <3

Lisätietoja hankkeesta WWW.VIDA-EU.COM

- Iida YAD

Tulemme tätä päihde-
kasvatusmateriaalia 

käyttämään useamman 
vuoden verran myös 
YADin toiminnassa.

"

"
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E
LETTIIN LOPPUVUOTTA 
2019 kun YAD:n Jyväs-
kylän paikkarissa heräsi 
ajatus osallistua nuo-
risovaihtoon. Tätä varten 
Maria ja Monica pyysivät 
mua vierailulle paikka-

riin ja esittelemään Erasmus+-nuoriso-
vaihtoja.

Mullahan ei ollut mitään dioja, mutta 
satuin löytämään vanhoja kuvia edelli-
sestä nuorisovaihdosta, niin sitten nii-
den kautta käytiin läpi, että mikähän tää 
juttu oikein on.  

ENSIMMÄISET YHTEYDENOTOT mahdol-
lisiin kumppaneihin tehtiin jo samana 
iltana ja pari alustavasti kiinnostunutta 
tahoa ilmoittautui mukaan. Mutta kuten 
elämässä yleensä, ei hommat ole aina 
niin helppoja. Kumppanit vähän katosi-
vat taustalle ja hiipuivat.

Helmikuussa osallistuin Hollannissa 
Advanced Training on Quality -koulu-
tukseen, joka käsitteli nuorisovaihto-
jen laatua ja sitä, kuinka nuoret ovat 
projekteissa aktiivisesti osallisia. Kou-
lutuksen aikana pidettiin myös organi-
saatio basaari, jossa jokainen sai esitellä 
oman organisaationsa. Tässä basaarissa 
kuvasin kaikkien esittelyt ja kotiin pa-
lattuani lähetin kuvat Whats Appissa 
nuorille tsekattavaksi. Näiden pohjalta 
sitten löytyi sopiva taho, joita sitten lä-
hestyttiin ja kysyttiin haluisiko he tehdä 
nuorisovaihdon meidän kanssa...ja halu-
sihan ne.

Korona oli kolkutellut Euroopassa jo hel-
mikuussa ja sittenhän se tuli oikein voi-
malla ja vaikutti myös meidän jengiin. 
Kaikki tapaamiset piti siirtää verkkoon ja 
sekin toi oman säätönsä, mutta siitäkin 
selvittiin ja saatiin hakemus valmiiksi ja 
lähetettyä se arvioitavaksi ja sitten odo-
tettiin päätöstä.

KESÄKUUN LOPULLA SE SITTEN VIH-
DOIN TULI 82 pistettä sadasta ja kirk-
kaasti läpi, eli me saatiin rahoitus nuo-
risovaihdon järjestämiseksi lokakuisessa 
Suomessa. Hurraa!!

Mental Health Youth X Change
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JOTTA KAIKKI EI MENISI LIIAN HIENOSTI 
niin tässä vaiheessa mulla loppui työso-
pimus YAD:n kanssa, mutta olin luvan-
nut jeesata ryhmän maaliin saakka, niin 
hoidettiin asioita eteenpäin vähän epä-
virallisemmin. Elokuussa alkoi sitten 
työt Kannabishankkeessa ja mulla oli 
taas työpuhelin, toimiston avaimet ja 
muut tarvittavat laitteet ja välineet. 

Elokuun puoliväliin oli sovittu APV eli 
advanced planning visit (suomalaisit-
tain valmistelutapaaminen), joka pääs-
tiin pitämään suunnitellusti. Tuolla siis 
nimensä mukaisesti valmisteltiin itse 
nuorisovaihtoa osallistujien kanssa pa-
rin työpäivän ajan. Kyproslaisten suun-
natessa kotimatkalle, tuli jälleen niin 
sanotusti lunta tupaan. Hallitus päätti 
koronaepidemia-tilanteen huonontu-
misen vuoksi palauttaa ulko-ja sisäraja-
tarkastukset muun muassa Kyprokselta 
tultaessa. Tämä käytännössä tarkoitti 
sitä, että vieraat olisivat olleet omaeh-
toisessa karanteenissa koko vaihdon 
ajan. Suunnitelmat siis osittain uusiksi… 
Käytiin nuorten kanssa läpi vaihtoehdot, 
joita oli: siirretään ajankohtaa, järjeste-
tään virtuaalisesti ja haetaan uutta nuo-
risovaihtoa ensi vuodelle, käännetään 
homma toisinpäin ja matkustetaan me 
Kyprokselle ja mitä kaikkea muuta ta-
paamisessa pyöriteltiinkään. Huh huh!

Ettei tämä nyt menisi liian negatiivi-
seksi niin tälläkin projektilla oli on-
nea matkassa. Hieman ennen syyskuun 
puoliväliä hallitus päätti avata rajoja ja 
matkailua ja Kyprokselta pääsee jälleen 
matkustamaan Suomeen 19.9. alkaen ja 
toivotaan että myös 1.10., jolloin vierai-
demme pitäisi  Suomeen saapua. 

– Erasmus+ Nuorisovaihto

Täytyy näin ohjaajaan roolista tode-
ta mukana olevien ja olleiden tyyppien 
olevan sitkeitä, sinnikkäitä, toiveikkaita 
ja myös hieman onnekkaita tyyppejä. 
Suurin seikkailu on vielä tulossa, mutta 
onhan ollut jo melkoinen reissu tähän 
mennessä.

JOS HALUAT SEURATA MITEN HOMMA 
ETENEE niin kiinnostaakohuumeet.fi 
-blogista tarkempaa stooria ja tietysti 
meitä voi seurata myös instassa:
 @mentalhealth_exchange 

TÄMÄN YADILAISEN ollessa jo painoval-
mis, tuli tieto, että 28.9. Suomeen pää-
see vain neljästä maasta (Latvia, Liettua, 
Puola ja Kypros). Tämä tarkoittaa sitä, 
että Kyproslaiset eivät pääse Suomeen, 
kun suoria lentoja ei ole.
 
Nuorten ryhmät ovat tavanneet ja so-
pineet virtuaalisesta nuorisovaihdosta. 
Vaihto tulee jakaantumaan kolmelle 
viikolle, jolloin pidetään tapaamisia ver-
kossa, tehdään erilaisia haastetehtäviä 
ja toteutetaan ennakkoon suunniteltua 
ohjelmaa, mutta verkon välityksellä. 

Nuorisovaihto tulee koostumaan yh-
destä–kahteen tapaamisesta viikossa ja 
koko homma huipentuu maakohtaisiin 
tapahtumiin Suomessa ja Kyproksella.

- Sami Sorjonen
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KUNTAVAALIKYSELY – Puhu mulle huumeista!

KUNTAVAALIT TULEVAT TAAS. 
Pidetään huolta, että huumekysymyksistä puhutaan yhtenä vaaliteemana!

Nuorisoalan järjestöt suunnittelevat vaalikonetta kuntavaaleihin 2021 ja Allianssin 
sivuilta löytyvällä kyselyllä kartoitetaan 15–29-vuotiaiden nuorten näkökulmasta 
tärkeimpiä aiheita. Kysely löytyy osoitteesta: https://www.alli.fi/uutiset/tule-
nuorten-kuntavaalikoneen-kumppaniksi. Kyselyn vastauksia hyödynnetään 
nuorten kuntavaalikoneen suunnittelussa. Suora linkki kyselyyn on tässä:

 

Jos tekee tiukkaa keksiä kysymyksiä kuntavaaliehdokkaille, niin YADin kysymyksiä 
voi käydä vakoilemassa osoitteessa WWW.YAD.FI/PUHUMULLEHUUMEISTA

https://bit.ly/3kIorzU



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
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PUHUTAAN RAHAPELAAMISESTA

APUA JA VERTAISTUKEA ON SAATAVILLA, 
ongelmaa ei kannata lähteä ratkomaan yksin. Tässä muutama vinkki:

Peluuri
Ongelmia oman tai läheisen uhkapelaamisen kanssa? 
Peluuri.fi-nettipalvelusta saat apua ja vinkkejä tilanteeseesi.  

Peluurin auttava puhelin 0800 100 101 on avoinna ma-pe klo 12 - 18. Puhelu on mak-
suton ja siinä voi asioida nimettömänä. Peluurin työntekijät ovat ammattilaisia, joil-
la on vaitiolovelvollisuus.

PELIONGELMISTA EI PIDÄ 
vaieta. Ongelman tunnis-
taminen ja tunnustami-
nen ovat ensiaskel peli-
riippuvuuden hoidossa. 
Kuten päihderiippuvuu-

dessakin, leimaamisesta ja häpeäkult-
tuurista tulee päästä eroon. Suomalai-
sista 15–74-vuotiaista noin kolmella 
prosentilla, eli 112 000:lla on rahapeli-
ongelma. Noin 52 000:lla heistä on to-
dennäköisesti myös rahapeliriippuvuus.

RAHAPELIRIIPPUVUUDELLE VOIVAT 
ALTISTAA MONENLAISET TEKIJÄT: ta-
lousvaikeudet, mielenterveysongelmat, 
päihdeongelmat, erilaiset traumat ja 
vaikeat tilanteet, heikko terveys, sekä 
yleinen riskikäyttäytyminen tai elämys-
hakuisuus. Myös eräät lääkkeet voivat 
altistaa rahapeliriippuvuudelle. 

PELAAMISEN SALAILU sekä ärtyneisyys 
ja levottomuus pelaamisen lopettamisen 
tai vähentämisen yhteydessä voivat olla 
merkkejä riippuvuudesta. 

OMAN PELIRIIPPUVUUDEN VOI TESTATA: 
www.peluuri.fi/fi/pelaajalle/tyokaluja-ja
-keinoja-avuksi/testaa-pelaatko-liikaa

www.soste.fi/wp-content/uploads/2020/09/
SOSTE-julkaisu-2020-ohjeistus-rahapelihait-
tojen-ehkaisyyn-sote-jarjestoissa.pdf

Rahapelaaminen ja peliongelmat – 
Suomalaisten rahapelaaminen 2019 
(www.julkari.fi/handle/10024/139636)

www.ehyt.fi/paihde-peli-info/rahapelaaminen

www.peluuri.fi

www.pelirajaton.fi

www.pelituki.fi

LÄHTEET:
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Teksti: Saara Mansikka-aho Kuva: Unsplash / Ian

KYSY, mitä kuuluu ja ota asia puheeksi. 
Jos olet huolissasi kaverisi rahapelaa-
misesta, kerro se hänelle. Jos hän puhuu 
vaikeuksistaan, niin tue, älä tuomitse. 
Voit auttaa pohtimaan syitä rahapelaa-
misen taustalla.

VIESTI, että asiat järjestyvät ja ettei 
hän ole yksin, mutta haitallisia toimin-
tatapoja on muutettava ja siihen tulee 
hakea apua mahdollisimman pian.

OHJAA AVUN PIIRIIN, vinkkaa verkon 
kautta löytyvät palvelut ja Peluuri.

KEKSI YHTEISTÄ TEKEMISTÄ, johon ei 
tarvita isoja rahoja. Parhaat asiat ovat 
ilmaisia.

JOS HALUAT AUTTAA taloudellisesti, 
tarjoa mieluummin ruokaa, älä rahaa.

VOIT TARJOUTUA SEURAKSI ja tueksi 
kauppareissuille, jos kauppojen peliko-
neet tai arvat houkuttavat liikaa.

MUISTA OMAT RAJAT JA JAKSAMINEN.
Ketään ei voi auttaa, jos hän ei ole itse 
valmis ottamaan apua vastaan.

RAHAPELIT OVAT K18 – on viisasta ja 
rohkeaa kertoa alaikäisen rahapelaami-
sesta aikuiselle. Pelikoneisiin on onnek-
si tulossa pakollinen tunnistautuminen, 
jonka tarkoitus on estää alaikäisten 
pääsy pelikoneille ja rajoittaa ongel-
mapelaamista. Tekniset rajoitukset 
ehkäisevät pelihaittoja, mutta muitakin 
keinoja ja avoimuutta asian kohtaami-
seen tarvitaan.

Pelirajat’on
PELIRAJAT’ON tarjoaa ongelmallisesti rahapelaaville ja heidän läheisilleen moni-
puolista vertaistukea. WWW.PELIRAJATON.FI

Pelituki
PELITUEN SIVUILLE on koottu hyvin materaalia ja erilaisia tukipalveluja, myös 
talous- ja velkaneuvonnan yhteystiedot: WWW.PELITUKI.FI/APUA-TUKEA

JOS KAVERILLA ON 
RAHAPELIRIIPPUVUUS JA HALUAT AUTTAA:
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YAD Ystäväkir jaYAD Ystäväkir ja

STRIIBAN SYKSYSTRIIBAN SYKSY

KESÄ OLI JA meni poikke-
usvuodesta huolimatta. 
Street Teamissa tämä 
tarkoitti perinteisiä ke-
sätehtäviä katuliiduista 
polkupyöräilyyn. Uute-
na erikoisuutena tänä 

vuonna fillaroinnin lisäksi kilometrejä 
mitattiin myös kävellen tehtävässä ’Kä-
velyreissu Mordoriin’, jossa lopputulok-
sena striibalaiset kulkivat yhteensä 1206 
kilometriä saavuttaen punasarven por-
tit. Tämän lisäksi sivuilta löytyy uusia 
kyselyitä sekä YADin tarrat tierlist -teh-
tävä jossa laitetaan meidän tarrat omaan 
paremmuusjärjestykseen. Jumipuiston 
kohtaloksi strategia- ja linjauspäivillä 
päätettiin  että sivusto tullaan loppu-
vuodesta lopettamaan ja hyväksi koetut 
tehtävät siirretään jossain muodossa 
Street Teamiin. 

MUUTOKSIA ON TAPAHTUNUT myös 
Street Teamin Discordissa, joka siirtyi, 
kasvoi ja yhdistyi nyt koko järjestön 
omaksi palvelimekseen. Chatit järjeste-
tään tuttuun tapaan keskiviikkoisin (ja 
Iida chattaa perjantaisin!!) ja linjoilta 
löytyy nyt ohjattujen jubailujen lisäksi 
useampi eri kanavia, jotka ovat koko ajan 
auki YADin vapaaehtoisille. Jos et vielä 
ole täällä mukana niin liity heti!

https://discord.gg/4QanVYK

STREET TEAMIN MIITTI tullaan järjestä-
mään 13.–15.11., toivottavasti fyysises-
ti, mutta vähintään etänä jos tilanne niin 
vaatii. Vinkkejä etäpeleiksi tai muiksi 
mahdollisuuksiksi saa tulla ehdotto-
maan! Ilmoittautumiset ja lisäinfo tulee 
löytymään YADin sivuilta myöhemmin.

 - Taneli

Kuva: FeltteriKuva: Vauhtimittari

YAD YOUTH AGAINST DRUGS

STREET TEAM
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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: Jenni

IKÄ: 32

HENKINEN IKÄ: Tunnen itseni 
usein teiniksi, joten oiskohan 14v 
osuva?!

HOODIT: Tampere

PARAS YAD-MUISTONI: Eka 
keikkani Teron ja Jessen kanssa ja 
ensimmäinen mökkireissuni Hämeen-
kyrössä tänä kesänä.

LEMPISUKLAA: Tällä hetkellä 
Fazerin keltainen, jossa pähkinöitä. 
Suklaa ylipäätään - NAM!

MUITA TERVEISIÄ:  Kivaa syksyä 
kaikille! Nautitaan upeista väreis-
tä. On siistiä kuulua näin upeaan 
perheeseen, jossa on huippu tyyppejä! 
Voikaa hyvin.

MITEN PÄÄDYIN YADIIN: Näin 
Facebookissa ilmoituksen kokemus-
asiantuntijakoulutuksesta ja tartuin 
siihen samantien.

NÄISTÄ ASIOISTA TYKKÄÄN 
JUURI NYT: Tykkään makoilla 
sohvalla, kattella lemppari ohjelmia 
ja lapseni kanssa elokuvia. Tykkään 
syksystä. Viettää aikaa perheen ja 
ystävien kanssa, sekä tehdä koke-
musasiantuntijakeikkoja.

MOTTO: On ihmisen inhimillisyyt-
tä tehdä virheitä, niistä opimme ja 
kasvamme.
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The Clash:

www.huumebiisit.fi

Julie’s Been Working for the Drug Squad

 
Tule keskustelemaan kappaleesta:

www.huumebiisit.fi/punk-rock/the-clash-julies-been-working-for-the-drug-squad

VUONNA 1978 JULKAISTU 
The Clashin punk-an-
them alkaa hatun-
nostolla The Beatlesin 
kappaleelle Lucy in the 
Sky with Diamodns. The 
Clash kommentoi kap-

paleellaan edellisenä vuonna loppuun 
saatettua Britannian historian suurinta 
huumeoperaatiota. Yli kaksi vuotta kes-
tänyt operaatio paljasti LSD:n tuotanto-
ketjun kaksine laboratorioineen.

OPERAATIO NIMETTIIN ylikonstaapeli 
Julie Taylorin mukaan. Hän oli yksi en-
simmäisistä naispoliiseista, jotka ope-
raatioon liittyivät. Operaatio Julie hui-
pentui keväällä 1977 poliisin ratsattua 
87 kohdetta ja pidättäen 120 ihmistä. 

Pääsyytetyt, valmistuksesta vastannut 
kemisti Richard Kemp ja jakelusta vas-
tannut Henry Todd saivat 13 vuoden 
vankeustuomiot. Kaikkinensa oikeudes-
sa jaettiin tuomioita 120 vuodeksi.

Poliisi pääsi Kempin jäljille, tämän jou-
duttua auto-onnettomuuteen. Hänen 
autostaan löytyi LSD:n valmistuksessa 
tarvittavia ainesosia. Koska Kempiä koh-
taan oli aikaisemminkin epäilyksiä, oli 
poliisin syytä ottaa hänet tarkempaan 
seurantaan.

TUOLLOIN ARVIOITIIN, että operaatiolla 
poistettiin 90 % Britanniassa tarjolla ol-
leesta LSD:stä.

Jättioperaatiosta on tehty 1985 myös 
TV-elokuva nimellä Operaatio Julie.
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The Clash: 
Julie’s Been Working for the Drug Squad
(Give 'Em Enough Rope, 1978)

It’s Lucy in the sky and all kinds of apple pie
She giggles at the screen ’cos it looks so green
There’s carpets on the pavements
and feathers in her eye
But sooner or later, her new friends will realise
that Julie’s been working for the drug squad

Well it seemed like a dream, too good to be true
Stash it in the bank while the tablets grow high
in their millions

And everybody’s high (hi, man…)
but there’s someone looking down
from that mountainside
’cos Julie’s been working for the drug squad

And it’s ten years for you
Nineteen for you
and you can get out in twenty-five
that is if you’re still alive

And then there came the night of the greatest ever raid
They arrested every drug that had ever been made
They took eighty-two laws
through eighty-two doors
and they didn’t halt the pull
till the cells were all full
’cos Julie was working for the drug squad

They put him in a cell, they said you wait here
You’ve got the time to count all of your hair
You’ve got fifteen years
A mighty long time
You could have been a physicist
but now your name is on the mailbag list
Julie’s been working for the drug squad
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YAD:n Vuoden 
vapaaehtoinen 2020 
on Erika Laihinen 

E
RIKA LAIHINEN 22 v., on 
toiminut YADin vapaaeh-
toisena vuodesta 2016 läh-
tien. YADin toiminnassa 
on useita eri tiimejä, joi-
hin vapaaehtoiset voivat 

kouluttautua mukaan. Tiimit koostuvat 
mm. infopiste- ja festarityöstä, verkko-
vapaaehtoistyöstä, paikkaritoiminnasta 
sekä kokemusasiantuntijuudesta. Erika 
on vaikuttanut näissä kaikissa todella 
aktiivisesti, erityisesti viimeisen kahden 
vuoden aikana.

ERIKA OMAA HYVÄN ASENTEEN ja on 
innostunut vaikuttamaan YADin toi-
minnassa niin paikallisesti kuin valta-
kunnallisesti sekä kansainvälisestikin. 
Erika tuo hyväntuulisuutta ja huumoria 
toimintaan. Hän osaa tsempata ja kan-
nustaa kanssaihmisiä lempeästi pil-
ke silmäkulmassa. Perustamalla oman 
paikkarin Jämsään tammikuussa 2020, 
Erika on pystynyt lisäämään paikallisten 
nuorten mahdollisuuksia päästä vaikut-

KANSALAISAREENA.FI/VAPAAEHTOINEN
Ehdotusten pohjalta suoritetaan yleisöää-
nestys 1.–30.10., jonka kymmenen kärjen 
joukosta arvovaltainen raati valitsee Vuo-
den vapaaehtoisen 2020. Vuoden vapaa-
ehtoinen palkitaan Vapaaehtoisten päivän 
alla 4.12.2020.

Tuolta Kansalaisareenan sivuilta voitte 
käydä äänestämässä Erikaa lokakuun ajan.

- Iida YAD

tamaan sekä osallistumaan päihteettö-
mään toimintaan. Tällä hetkellä Jämsän 
ja Jyväskylän paikkarit edustavat Suo-
mea Erasmus+ -nuorisovaihdossa vuoden 
2020 aikana. Projekti kantaa nimeä Men-
tal Health Youth X Change ja yhteistyö-
kumppanimaana toimii Kypros. Nimensä 
mukaisesti vaihdossa keskitytään nuorten 
mielenterveyteen ja hyvinvointiin.
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I lmoitustauluIlmoitustaulu

Kilometrikisassa polkaistiin 3 836,6 kilometriä eteenpäin. Kaikista eniten 
YADille kerrytti kilometrejä nimimerkki BadAttitude92 (1009 km). Keskimää-
rin joukkueessa poljettiin 319,7 kilsaa per YAD-polkija! HYVÄ  ME :)

www.kilometrikisa.fi

KILOMETRIKISA PÄÄTTYI

Paikkarivastaavien miitti 23.–25.10 
Paikkarivastaavien miittiä järjestetään jälleen syksyllä 23.–25.10.2020. Tällä 
kertaa paikkana Jyväskylän toimisto. Kokoonnumme porukalla suunnittele-
maan tulevaa sekä rentoutumaan syksyisissä tunnelmissa. Kerätään viikon-
lopun aikana paikkareiden kuulumiset sekä ajatuksia ja suunnitelmia tulevan 
vuoden osalta. Nähää siel! 

VASTAAVAT JA PAIKKAREIDEN AKTIIVIKÄVIJÄT voivat ilmoittautua suoraan 
iida.porkka@yad.fi

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN VIIKKOA 
VIETETÄÄN VIIKOLLA 45, 2.-8.11.2020 

TEEMANA KANNABIS.
EPT-viikon teema vuonna 2020 jatkaa vuonna 2019 
alkanutta kannabisteemaa.

Viikon tapahtumat ja materiaali kootaan sivuille 
WWW.KYSYMINENKANNATTAA.FI



22 Yadilainen 3/2020

Yhteyst iedotYhteyst iedotTapahtumakalenter iTapahtumakalenter i

CHATIT YAD:n Discordissa

keskiviikkoisin klo 20:30 - 22:00
 

perjantaisin klo 14:00 - 16:00

https://discord.com/invite/T9ZCgFS

1.–30.10. KANSALAISAREENA.FI/VAPAAEHTOINEN
Yleisöäänestys, käy antamassa ääni Erikalle :)

10.10. MAAILMAN MIELENTERVEYSPÄIVÄ

23.–25.10. PAIKKARIMIITTI JYVÄSKYLÄSSÄ
Kts. edelliseltä sivulta tiedot

2.–8.11. EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN VIIKKO
Teemana kannabis.

2.–8.11. POLITIIKKAVIIKKO
www.alli.fi/vaikuttaminen/politiikkaviikko-2020

3.11. HUUMEISIIN KUOLLEIDEN MUISTOPÄIVÄ

13.–15.11. STREET TEAMIN MIITTI

20.11. LAPSEN OIKEUKSIEN PÄIVÄ JA -VIIKKO 16.-22.11.
Teemana on lapsen oikeus tulevaisuuteen

Lokakuu

Marraskuu



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

@YAD_ry #YADry

YAD Youth Against Drugs ry

YAD Youth Against Drugs ry

@YAD_ry #YADry

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
(Kannabishanke)
0400 152 402

Tero Hohenthal
projektityöntekijä
(Exp3rt-hanke)
0400 218 360

Helmi Lind
ehkäisevän huumetyön 
suunnittelija
040 484 1634

HALLITUSKATU 25, 33200 TAMPERE

Anna Järvinen
projektityöntekijä 
(Kannabishanke)
040 350 2040

Tampere

Tapahtumakalenter iTapahtumakalenter i

Riikka Peltola
projektityöntekijä
(Hamppupelto)
040 553 5701 



YAD:N CHATEISSA JUTELLAAN 
KAIKESTA, MYÖS HUUMEISTA
YAD:n Discord on yadilaisten ja YAD:n 
toiminnasta kiinnostuneiden oma 
kohtaamispaikka. Kanavalla #yadin-
avoin-kuumalinja jutellaan tavallisista 
kaikkia koskettavista aiheista. 
Ehkäisevän huumetyön näkökulma 
näkyy chattien teemoissa. 

CHAT #yadin-avoin-kuumalinja

keskiviikkoisin klo 20:30 - 22:00
 
perjantaisin klo 14:00 - 16:00

(tauot ja muutokset mahdollisia)

Liity YAD:n Discord-palvelimelle: 
https://discord.gg/T9ZCgFS 


