Hanki joululahjaksi
jäsenyys vuodelle 2021.
Joulukuussa maksettu jäsenmaksu on voimassa seuraavan kalenterivuoden.

YAD:n jäsenmaksu

6,-/vuosi

Tukijäsenyys

20,-/vuosi

ELINKAUTINEN
YAD-jäsenyys

60,-/elämä

Yritys- tai
yhteisötukijäsen

100,-/vuosi

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.)

YAD Youth Against Drugs ry:n jäsenlehti 4/2020

Humalattoman hauskaa Joulua!
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Pääkirjoitus

Vallitsevasta tilanteesta
potkua valtakunnallisuuteen

L

AUANTAINA 23.11. VIETETTIIN
historiallista hetkeä järjestössämme. YAD:n keväältä
siirretty kevätkokous ja syyskokous pidettiin tuolloin ja
jäsenten oli ensimmäistä
kertaa ikinä mahdollista osallistua koko
kokoukseen etänä. Yhdistyksen säännöthän eivät ole tällaista osallistumismuotoa aikaisemmin tunteneet ja sitä myöten sallineet, mutta Suomen hallituksen
päätöksellä järjestöt ovat voineet siirtää
kokouksien ajankohtia joustavasti ja sallineet myös etäosallistumisen.
Valtakunnalliselle järjestölle tämä on
tervetullut asia. Syyskokouksessa teimmekin sääntömuutoksen, joka tulee sallimaan kokouksiin osallistumisen etänä
myös koronan aiheuttamien poikkeusolojen jälkeen. Eli nyt sinä, arvon jäsen,
asuitpa missä päin tahansa Suomea, olet
tervetullut osallistumaan ja päättämään
yhdistyksen asioista helpommin kuin aikaisemmin!
Tämä on yksi konkreettinen esimerkki
siitä, kuinka koronan väistyttyä maailma
ei tule olemaan enää samanlainen kuin
pandemiaa ennen.

ETÄOSALLISTUMISMAHDOLLISUUDET
ovat tulleet jäädäkseen. Uusia verkkovapaaehtoisuuden muotoja syntyy ja etäkouluttaminen kehittyy. Tämän myötä
valmiuden valtakunnalliseen toimintaan
ovat paremmat kuin kenties koskaan.
Silti ei tule unohtaa kasvokkain tapahtuvia kohtaamisia. Niitä ei voi kokonaan
korvata. Kaikilla ei ole mahdollisuutta,
taitoja tai edes halua kohdata ihmisiä
verkossa. Kun koronatilanne rauhoittuu,
tulee olemaan valtava tarve sosiaalisille
kohtaamisille. Myös päihdepalveluiden
tarve tulee todennäköisesti kasvamaan
ja meidän turvaverkkomme tulisi olla
silloin valmis vastaanottamaan apua ja
tukea tarvitsevat. Kun koronapandemia
on selätetty, lupaan halata jokaisen vapaaehtoisen, joka kävelee toimistomme
ovesta sisään.
SITÄ ENNEN, pidetään etäisyyttä, yritetään pysyä terveinä ja tuetaan toisiamme tavoilla, jotka ovat tässä ajassa mahdollisia.
Janne Paananen
toiminnanjohtaja
YAD Youth Against Drugs ry

SYYSKOKOUS PÄÄTTI MYÖS jäsenmaksujen suuruudet. Nyt kun luet tätä, niin mars
sivulle www.yad.fi/yadstore ja huolehdit itsellesi vuoden 2021 jäsenyyden 6:lla eurolla tai sitten hyppäät suoraan syvään päähän ja maksat jäsenyyden kerralla koko
loppuelämäksi 60:llä eurolla. Ohjeet jäsenmaksun maksamiseen takakannessa.
Yadilainen 4/2020
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Syyskokous valitsi YAD:lle hallituksen
vuodelle 2021 ja se näyttää tältä:
Varsinaiset jäsenet:
Helmi Lind (pj)
Tero Hohenthal
Kim Hokkanen
Taru Keränen
Krista Rintala
Aino Salmi
Sami Sorjonen
Salla Vuopio

Varajäsenet:
Petra Karinen
Antero Keränen
Jemina Niemi
Mira Nurmi

Historiaa ja matkani YAD ry:ssä

V

OISIN ALOITTAA TÄMÄN
kirjoituksen sanoilla ”no
huhhuh mikä matka,
mikä toki vielä jatkuu”.
Tätä lausahdusta yritän
lyhyesti hieman aukaista ja toivon, että voin sen teille jäsentyneesti kuvailla.
OLEN SYNTYNYT 1981 Kokkolassa, Keski-Pohjanmaan aluesairaalassa huhtikuun 2. päivänä. Läheltä liippasi, ettei
olisi ollut aprillia koko poika. Lapsuus
oli tiukkaa kasaria ja villi luonteeni kasvoi vuosi vuodelta. Tuli koulut sekä vaikeudet ja opinnot eivät kiinnostaneet.
Keskittyminen oli vaikeaa ja mieleni
liiteli omia menojaan. Mitä tehdä, kelle
kertoisi, mikä minusta tulee isona? Sitä
en tiennyt.
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ALKOHOLIA NAUTIN, ihastuin. Kannabista poltin, miellyin. Rauhoittavia popsin, tykästyin. Amfetamiinia maistoin
ja rakastuin. Näin kelta-mustan tarran
missä oli kirjaimet YAD, opiskelija-asuntolan rappujen alla ja nauroimme sille
kaverini kanssa, elimme 1990-lukua.
Vuosia vieri ja huumeet valtasivat sekä
veivät elämäni, jopa lapseni. Päädyin
pisteeseen missä olin valmis tekemään
kaikkeni, jotta saisin elämänhaluni takaisin. Useiden yrityksien jälkeen se viimein onnistui syksyllä 2011.
AVOHOIDON JÄLKEEN suuntasin kuulopuheiden perusteella Näsilinnankadulle
Tampereella. YAD:n toimisto sijaitsi silloin siellä ja olin kuullut, että YAD ry:ssä
tehdään töitä jollain tapaa huumeiden
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Kiitos

kanssa. Kysyin työharjoittelupaikkaa.
Sain sen! Sain puhelimen ja avaimet toimistolla, olin hämmentynyt ja ihmeissäni. Tein pieniä hommia ja kohtasin nuoria. Ihastuin. Kävin YAD:n koulutuksia ja
olin vastuussa Tampereen paikkaritoiminnasta. Rakastuin! Kävin palkkatuella
ja työharjoitteluja muilla työnantajilla.
Pääsin Tredun lähihoitajaopintoihin
käsiksi. Valmistuin ja tein päihde- ja
mielenterveyskuntoutujien sekä aktiivikäyttäjien parissa töitä useissa paikoissa. Vapaaehtoistöitä tein jossain välissä
aina kun ehdin.
YAD:LLE HAETTIIN vuonna
2018
Exp3rt-hankkeeseen projektityöntekijää. Hain sitä ja daaa, mä sain sen. Ultimaattinen haaveeni oli toteutunut.
YAD:lle töihin, jippii! Oppareille puhelimet ja avaimet toimistolle, ympyrä oli
sulkeutunut. Paljon tehtiin töitä oppareiden ja parhaiden vapareiden kanssa ja
siinä samalla tehtiin näkyvämmäksi yhdistystä nimeltään Youth Against Drugs
ry. Olen tavannut, kohdannut, tukenut,
kouluttanut sekä tutustunut niin moneen hienoon tyyppiin hankevuosien
sekä koko YAD-historiani aikana, etten
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sitä osaa sanoiksi muodostaa. Haluaisin
kiittää ja halata teitä kaikkia kerralla
mutta siihen en kykene. Ainostaan voin
kiittää näin kirjallisesti kaikkia kerralla,
mutta halataan aina kun tavataan.
MUN MATKA ON OLLUT ihan törkeen
huikee, ihan niin kuin sunkin ja sitä kutsutaan elämäksi. On surua, iloa, helppoa
ja vaikeaa, oppimista ja erehdystä, pahoittelua, loukkaantumista sekä vihaa ja
rakkautta, mutta kun on yhteisö, kavereita ja paikka mihin kuulua, niin nämäkin asiat tuntuvat keveimmiltä tai sitten
korostuvat, niin kuin rakkaus. Etsithän
sinäkin oman paikkasi, vaikka siinä kestäisikin kauan, se löytyy kyllä. Elämä on
kuitenkin vain valtava määrä kokemuksia ja niitä voi tutkiskella. Hyvästejä en
suostu vieläkään sanomaan, koska aion
jatkossakin olla toiminnassa mukana, joten pikaisiin näkemisiin!
HYMYILLÄÄN JA HALATAAN
Tero Hohenthal, exp3rt-hanke
- kokemus, sitä tarvitaan aina -

Yadilainen 4/2020
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Arttu ja Pasi Nuori2020
-päivillä valmiina juttelemaan kannabiksesta

Seuraavana

KANNABISHANKKEEN päätepysäkki

R

EILU VUOSI SITTEN kirjoitin Kannabishankkeen
sivuille blogin nimellä
”Kyytiin kesken matkan”.
Blogissa esittelimme itsemme Artun kanssa uusina työntekijöinä ja kerroimme, minkälaisin tunnelmin nousemme hankkeen
kyytiin. Tuon blogin jälkeen hanke on
puksuttanut eteenpäin ohittaen erilaisia
maisemia, pysähtynyt uusilla asemilla,
jättänyt kyydistä pois hyviä tyyppejä, ottanut kyytiin kivoja kannabiksesta kiinnostuneita kavereita ja ajoittain hätäjarrukahvaakin on hapuiltu. Nyt kuitenkin
on viimeisimpien kuulutusten aika, siis
sopiva hetki alkaa vetämään takkia päälle ja pakkaamaan kamoja kasaan – ”seuraavana päätepysäkki”.
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PÄÄTEPYSÄKKI ITSELLENI OLI hankkeen
loppuwebinaari ja haittoja vähentävä
kampanja. Loppuwebinaarissa vedettiin
hyvin yhteen sitä, minkälainen matka
hankkeena kolmen vuoden aikana on
tehty. YAD pääsi esittelemään vahvuuksiemme kautta kannabis.eu-oma-apusivustoa sekä nuorten vapaaehtoisten
osallisuutta hankkeessa.
NO, MILLÄ FIILIKSIN SAAVUN PERILLE
hankkeen päätepysäkille? Hankkeessa
eteenpäin matkaaminen on ollut mukavaa, kokemusrikasta ja opettavaista.
Moni varmasti kuitenkin ymmärtää, että
määränpäähän pääsy on usein helpottavaa: paikat alkavat olla jo vähän puuduksissa, on halua päästä hapettumaan
uusiin tuuliin, matkaväsymys nostaa

Huikeaa duunia kannabishankelaiset, kiitos jokaiselle teistä
Sami Nuori2020-päivillä
esittelemässä oma-apua
verkossa

Riikka kokemuskirja-työpajassa uppoutumassa
nuorten jakamiin kannabiskokemuksiin

päätään ja on vaan ihanaa päästä perille.
Haikeus herää kuitenkin siitä, että joutuu hyvästelemään ne upeat työkaverit,
joiden kanssa on saanut yhdessä jakaa
matkaa.
KIITOKSET KAIKILLE MUKANA OLLEILLE
nuorille, EHYT:n Kimille, Karinille &
Tuijalle sekä Pasille, Marialle, Artulle,
Samille & Riikalle – ootte olleet mainiota matkaseuraa <3
<3: Anna

Loppuwebinaari striimattiin EHYT:n
Helsingin toimipisteeltä (ja kuten kuvasta näkyy, puitteet olivat hyvin ammattimaiset).
Yadilainen 4/2020
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Huumeisiin kuolleiden
muistopäivää vietettiin 3.11.2020

M

UISTOPÄIVÄNÄ JÄRJESTETTIIN VALTAKUNNALLISESTI tilaisuuksia, joihin sai
tulla muistamaan
omaa poisnukkunutta
läheistään. Jyväskylässä muistotilaisuus
on yleensä järjestetty keskustan kirkolla,
mutta tänä vuonna teimme poikkeuksen
ja järjestimme tilaisuuden etänä.
Etätilaisuus järjestettiin tiistai-iltana 3.11. kahden tunnin CHAT-vuorona

YADin discord-kanavalla, minkä välityksellä ihmiset saivat tulla keskustelemaan ja muistamaan omaa läheistään.
Keskustelujen hostaajina olivat YADilta
Iida sekä Katutasolta Kim. Illan aikana
tuli kiitosta etämahdollisuuden järjestämisestä. Toivotaan kuitenkin, että ensi
vuonna tilaisuus onnistuttaisiin järjestämään livenä.
Täällä sivustolla voi käydä sytyttämässä
tähden päihteisiin kuolleiden läheisten
muistoksi: WWW.VAIETTUMENETYS.FI

VIDA-kuulumiset
VIDA vital information for drugs awareness -hankkeen osalta on hommat jatkuneet verkon välityksellä. YADin CHAT
-kanavalla sekä ZOOMissa on ideoitu
materiaalien sisältöjä eteenpäin. Interaktiivisista infograafeista kolme kokonaisuutta on jo valmiina ja kolme vielä
tekemättä. Meille on muotoutunut vapaaehtoisista pieni ydinporukka kasaan,
keiden kanssa on näitä ideoitu. Ja homma etenee niin kuin pitää.
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JOULUKUUN PUOLELLA pidetään taas
muutamia ideointihetkiä niin CHATissä,
ZOOMissa kuin livenäkin. Joten viel ehtii
mukaan brainstormailee meidän kaa <3
Jos jotain kysyttäviä tästä, niin oo rohkeesti yhteyksissä, kerron mielelläni lisää!
- Iida YAD

Mental Health Youth X Change
Virtuaalivaihto

V

AIHDOSTA TULI SIIS virtuaalinen ja kaikki tapaamiset olemme järjestäneet Zoomin kautta, sekä
perustaneet
Discordiin
oman Xchange international -kanavan. Vaikka virtuaalivaihto
tuskin oli kenenkään ensisijainen toive,
olemme onnistuneet tutustumaan toisiimme videoyhteyden välityksellä.
RYHMÄHENKI ON OLLUT HYVÄ ja keskustelut mielenterveysteeman ympärillä
ovat olleet antoisia, sekä mielenkiintoisia. Tehtävinä on toiminut mm. Myth
or Truth (väitteitä mielenterveydestä,
joihin jokainen vastaa onko väite totta
vai tarua), world cafe (5 mielenterveyteen liittyvää kysymystä, joista jokainen
kertoo oman mielipiteensä) ja erilaiset
tutustumis- sekä energizertehtävät (pieniä tehtäviä/pelejä joiden idea on antaa
energia boostia). Tehtävien lisäksi puheenaiheena on pyörinyt Erasmus + ja
sen mukanaan tuomat mahdollisuudet.
Alkuun virtuaalivaihto oli vähän sekava
ja aikatauluttaminen haastavaa, mutta tapaamisia on saatu silti järjestettyä
vaihtelevalla osallistujamäärällä.

TÄLLAISIA VAIHTOJA EI OLE aikaisemmin järjestetty, joten tässä ollaan jännän
äärellä ja koko ajan pääsee käyttämään
luovuutta sen suhteen miten hommat
saadaan hoidettua etänä. Vaikka ollaankin loppusuoralla, niin Discord-kanava
jää vielä elämään varsinaisen vaihdon
jälkeenkin.
-Kati

Yadilainen 4/2020
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Fiksumpaa neulankäyttöä

Radikaalien ristipistojen muodossa

R

ISTIPISTOT OVAT MONILLE
tuttuja vanhoista elokuvista, mummolan seiniltä
ja alakoulun käsityötunneilta. Ne mielletään usein
vanhojen ihmisten harrastukseksi ja klassisia aiheita ristipistotöissä ovat mm. kukka-asetelmat sekä
erilaiset lämpöä henkivät lausahdukset.
Tampereen toimistolla haluttiin sukeltaa yhdeksi illaksi käsitöiden maailmaan, joten kutsuimme Radikaalien
ristipistojen Tampereen ryhmän johdattelemaan yadilaisia ristipistojen pariin.
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Radikaalit ristipistot on käsityön ja aktivismin yhdistävä ruohonjuuritason
tee-se-itse -liike, joka ravistelee ristipistoihin liittyviä pölyttyneitä ennakkoluuloja kantaaottavilla ristipistotöillä.
Töistä radikaaleja tekevät usein niiden
aiheet, jotka voivat liittyä esimerkiksi
tasa-arvokysymyksiin tai muihin mielessä pyöriviin aiheisiin. Radikaaleissa ristipistoissa ei myöskään keskitytä
pikkutarkasti tekniikan oikeellisuuteen,
vaan tärkeämpää on rennosti tekeminen
ja ajatusten jakaminen. Käsityöaktivismi
on pehmeää aktivismia, johon voi osal-

"

Käsityöaktivismi on
pehmeää aktivismia,
johon voi osallistua
kuka tahansa.

listua kuka tahansa. Radikaalien ristipistojen ryhmittymiä kokoontuu useissa
kaupungeissa ympäri Suomea, esimerkiksi Tampereella, Jyväskylässä, Helsingissä ja Oulussa.
RISTIPISTON TEKNIIKKA JA IDEA on yksinkertainen, jonka takia se sopii harrastuksena kaikille. Aloittamiseen tarvitset
vain neulan, kangasta ja lankaa. Mitään
erityisiä taitoja ei tarvita, vaan jutun
juonesta saa hyvin nopeasti kiinni. Ristipistojen äärellä aika kuluu kuin siivillä
ja kättensä jäljen näkee heti, se on siis
hyvässä suhteessa rauhoittavaa ja palkitsevaa. Internet on pullollaan toinen
toistaan upeampia ja kekseliäämpiä ristipistomalleja sekä ohjeita peruspistoista omien mallien suunnitteluun. Alkuun
ristipistoissa pääsee helposti, mutta lopettaminen onkin sitten vaikeampaa siihen jää nimittäin helposti koukkuun..

"

Tampereen toimiston ristipistoilta oli
menestys. Noin kymmenpäisen osallistujajoukon alkuun varovainen kiinnostus muuttui salakavalan nopeasti keskittyneeksi innostukseksi. Neulat viuhuivat
kankaan läpi pitkälle iltaan ja taisipa
ristipistokärpänen purra useampaakin
osallistujaa astetta kovemmin. Taisipa
toimiston askartelukaappiinkin päätyä
hyvä kasa ristipistotarvikkeita pian näiden iltamien jälkeen..
OLISIKO TÄSSÄ rauhoittavaa ja kivaa tekemistä sinunkin loppuvuoteesi? Päästä mielikuvituksesi valloilleen ja tartu
neulaan ja lankaan, niin ristipistellään
yhdessä maailmasta parempi paikka!
- Helmi Lind
Yadilainen 4/2020
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TERVEISIÄ PAIKKARIMIITISTÄ

A

LUKSI SUUNNITTELIMME PAIKKARIMIITIN toteutettavaksi Jyväskylän
toimistolla. Mutta vallitsevan koronatilanteen
vuoksi muutimme suunnitelmat lennosta samalla viikolla. Päätimme toteuttaa paikkarimiitin etänä.
Discord kuulosti mainioilta ympäristöltä, koska monelle vapaaehtoiselle se oli
jo ennestään tuttu.

paikkarivastaaville ja hyvää kertausta jo
sen käyneille. Kehittämistuokiossa Open
Badge -sovellus laitettiin tulille ja siellä
vapaaehtoiset saivat kertoa mm. mitä
voisi paikkaritoiminnassa kehittää.

ITSELLÄ DISCORDISSA oli hieman oppimista, mutta onneks työkaveri Iidan
kanssa opeteltiin sen käyttöä yhdessä,
joten sen käyttö oli sitten enemmän tuttua molemmille ennen itse miittiä :D.
Osallistujia oli yhteensä kymmenen ja
meitä oli oikein mukava poppoo messissä. Ekana päivänä tutustuttiin eri värisiä
esineitä ja asioita esitellessämme toisillemme. Lopuksi otimme kuvat asioista
chattiin. Chatti puolena toimi #yadinperhe-tekstikanava.

Paikkarimiitissä teimme someluovuuspajan, jossa mietimme, millaista on hyvä
somesisältö ja millaista sisältöä ja teemaa kullakin paikkarisomella on tai olisi. Tämän he saivat näyttää kuvin. Kuvin
he saivat myös kertoa, millaista heidän
toimintansa on tällä hetkellä, ja millaiselta se näyttäisi vuonna 2021. Somepajan lopuksi vapaaehtoiset suunnittelivat
sometempauksen EPT-viikolle, #drugfreecorona. Käytimme someluovuuspajassa myös zoomia, sillä discordissa oli
hieman teknisiä ongelmia videopuolella.
Paikkarimiitissä oli mahtava tekemisen
meininki ja mahtavia tyyppejä oli messissä. Kiitos heille!

Sovimme paikkarimiittiin yhteiset pelisäännöt ja pelailimme loppuillasta,
piirrä ja arvaa kera iltapalan. Toisena
päivänä aloitimme päivän discordissa
jokaisen omalla aamupalalla ja sen jälkeen kävimme keskustelua miten kullakin on mennyt paikkarissa ja käytiin
läpi paikkariperehdytystä. Tietoa uusille

NÄIN ETÄNÄ KUN HOMMAILTIIN, niin
tärkeää oli myös taukojen pito. Hyvinvointitauolla halukkaat saivat käydä
ulkona happihypyllä, venytellä tai ottaa
vaikka päiväunet!

MIITISSÄ NAURUSTA EI OLLUT PULAA,
eikä pienistä teknisistä ongelmista, mutta hauskaa oli ja sehän on se pääasia!
- Janina YAD

ON OK KIELTÄYTYÄ JOINTISTA
Alkoholin käyttöön ja tupakointiin yhdistetään toisinaan käsite sosiaalinen paine.
Sosiaalisella paineella voidaan tarkoittaa suoraa painostusta aineen käyttöön tai
henkilön omaa, sisäistä tarvetta kuulua joukkoon (ilman, että kukaan painostaa)
– sekä kaikkea näiden väliltä. Mutta liittyykö kannabiksen käyttöön sosiaalista
painetta ja miten se ilmenee?
KYSYIMME KOKEMUKSIA AIHEESTA pienen, omissa somekanavissa jaetun kyselyn
kautta. Kyselyyn vastasi tasan neljäkymmentä 13–35-vuotiasta (keski-iältään 25,6).
Kysely ei ole tieteellinen tutkimus, mutta valottaa hieman sitä, miten nuoret ja nuoret aikuiset kokevat kannabiksen käytön sosiaalisena ilmiönä. Alla koonti ja muutamia sitaatteja poimittuna kyselyn vastauksista.

K

YSELYYN VASTANNEISTA SUURIMMALLE osalle
(34/40) oli tarjottu kannabista, tyypillisimmin kotibileissä tai illanistujaisissa
kavereiden kesken.

tilanteet turvallisiksi eikä sosiaalista
painetta ole ollut.”

Suurin osa vastaajista (25/40) ei ollut
kokenut sosiaalista painetta käyttää
kannabista. 15 vastaajaa oli kokenut sosiaalista painetta, ja heistä suurin osa
kuvaili tämän olevan omaa, sisäistä painetta, kuten halua kuulua porukkaan. 5
vastaajaa kuvaili kokeneensa toisten sanallista painostusta kannabiksen käyttöön, joka on ollut esimerkiksi toistuvaa
kehottelua siitä huolimatta, että on jo
kertaalleen kieltäytynyt.

”Aikuisiällä olen kieltäytynyt monet kerrat. Oon ottanut asenteen, että mua ei
haittaa, jos mua katotaan hölmösti tai
muuta. Ja hyvältähän se on tuntunut.”

Valtaosa vastaajista (24/34) kertoi
kieltäytymisen tuntuneen helpolta,
hyvältä, normaalilta tai neutraalilta:
”Ei miltään erikoiselta”, oli tyypillisin
vastaus. ”Ei sen kummemmalta kuin
alkoholista kieltäytyminen” tai ”Ihan
samalta kun vaikka pullasta kieltäytyminen”, kuvailivat vastaajat. ”Olen kokenut

Osa vastaajista kertoi kieltäytymisen tuntuneen hyvältä. He kuvailivat
asiaa muun muassa näin:

”Kieltäytyminen vahvisti uskoa siihen,
että pystyn elämään omien arvojen mukaista elämää.”
8 vastaajaa kuvaili kieltäytymisen
tuntuneen nololta, vaikealta tai haastavalta ja heistä muutama oli joutunut selittelemään toisille kieltäytymistään:
”Tuntui että olisi pitänyt olla joku hyvä
syy kieltäytyä.”
”Se oli haastavaa, kun piti toistaa kieltäytymisensä useamman kertaa, kun testattiin muutanko mieltäni.”

J AT K U U S E U R A AVA L L A A U K E A M A L L A

Kieltäytyminen voi tuntua erityisen
vaikealta, jos on aiemmin käyttänyt
ja haluaakin lopettaa:
”Kieltäytyminen tuntui siltä, kun olisi
pettänyt kaverin/ystävän luottamuksen. Pahalta tuntui myös polttoporukan
ulkopuolille jääminen, ja siinä oli riski
joka kerta aloittaa polttaminen uudestaan aina kun joku tarjosi. Nyt vuosia
myöhemmin, kieltäytyminen on helppoa
ja varsinkin kun ymmärtää sen, kuinka
paljon siinä on negatiivisia vaikutteita
itselleen.”
”Alussa se oli vaikeaa, mutta myöhemmin helpompaa, kun moni jo tiesi, että
haluan tosissaan lopettaa.”
Kyselyssä ei suoraan kysytty ”oletko käyttänyt kannabista”, mutta osa
kertoi siitä vastauksissaan. 6 vastaajista kertoi käyttäneensä kannabista
omasta halusta, ilman painetta ulkopuolelta:
”Olen joskus käyttänyt ihan omasta halusta. Oikeat kaverit ei painosta ketään
mihinkään.”
”En juurikaan (ole kokenut sosiaalista
painetta), pidän kannabiksesta ja yleensä olen se joka lopettaa jointin.”
8 vastauksessa kuvailtiin sosiaalisen
paineen vaikuttaneen enemmän tai
vähemmän omaan kannabiksen käyttöön:
”Mun kannabiskokeilut on tapahtunut
teini-iässä. Halusin niin kovaa kuulua
porukkaan. Myöhemmällä iällä, kun
mulle on kahden tarjottu, oon polttanut,
koska kaveri on sanonut, että yksin on
tylsä polttaa. Oon päässy nopeemmin ti-
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lanteesta pois tai pitänyt omana velvollisuutena polttaa.”
”Mulla oli kyllä itellä aito kiinnostus ja
pelko kaikkia huumeita kohtaan mutta
kiinnostus voitti pelon kun tuli tilaisuus
eka kertaa polttaa ja ehkä siinä kohtaa
tunsin sisäistä tarvetta kokeilla, etten
olis nössö. Ulkopuolista painostusta kenenkään henkilön taholta en ole ikinä
kokenut.”
”Sosiaalista painetta ilmenee eniten
puolituttujen ja tutustumisvaiheessa
olevien kavereiden kanssa. Paine on tuntunut siltä, että on pitänyt polttamalla
näyttää että mä olen samanlainen kuin
te ja rento tyyppi. – – Läheisimpien ystävien kanssa samanlaista ei ole, koska
tietää ettei kieltäytyminen muuta niiden
käsitystä musta.”
Painetta kannabiksen käyttöön ei
koeta kaveriporukassa, jossa päihteettömyys ymmärretään ja hyväksytään:
”Tarjottu kyllä on, mutta on myös tehty
selväksi ettei ole mikään pakko. Yleisesti
ainakin omassa tuttavapiirissäni ymmärretään, että kaikki ei halua polttaa
eikä se kaikille myöskään sovi, ja että se
on ihan ok.”
”Kukaan ei ole painostanut ja tuntuu
että omassa piirissä kaikki kuuluu joukkoon, vaikka joku polttaisikin ja joku ei.”
”Kaikki mun läheiset tietävät mielipiteeni huumausaineista eivätkä tuon vuoksi
juurikaan kyseenalaista päätöksiäni”.
”Liikun porukoissa missä ei käytetä minkäänlaisia päihteitä.”

Teksti: Saara Mansikka-aho
”Tosiystävät kunnioittavat
kavereidensa valintoja”

YHTEENVETONA KYSELYN VASTAUKSISTA
voidaan päätellä, että nuorten kokemukset kannabiksesta ja siihen liittyvästä
sosiaalisesta paineesta vaihtelevat. Suurin osa ei ole kokenut painetta, mutta
osalla se on vaikuttanut päätökseen
käyttää kannabista. Kannabiksesta kieltäytyminen koetaan yleisesti ottaen helpoksi, mutta päinvastaisiakin kokemuksia on, ja erityisesti lopettamispäätöksen
tehneille se voi olla haastavaa. Ystävien
tuki ja myönteinen suhtautuminen ovat
silloin tarpeen.
Omista päihdevalinnoista riippumatta kaikki kyselyyn vastanneet suhtautuivat joko myönteisesti tai neutraalisti siihen, että joku toinen seurassa
kieltäytyy kannabiksesta ja pitivät
sitä jokaisen omana valintana:
“Arvostan oman kehon ja mielen kuuntelua.”
“Kunnioitan ihmisten omaa valintaa siinä käyttääkö tämä kannabista vai ei.”
“Jointti vain passataan seuraavalle. Not
a big deal.”

On siis todellakin OK kieltäytyä jointista! Nuorten viestit sellaiselle, joka
ei halua käyttää, vaikka kaverit käyttävät, rohkaisevat pitämään oman
linjan:
”Mielestäni henkilö, joka tarjotessaan
päihteitä ei hyväksy eitä vastaukseksi, ei
ole ystävyyden arvoinen. Olen keskustellut kannabista käyttävien ystävieni
kanssa siitä, miksi he haluavat käyttää
kannabista ja miksi minä en. Kunnioitamme toistemme näkemyksiä ja valintoja.”
”Saat olla oma itsesi, sinulla on oikeus
olla päihteetön ja sinut kuuluu hyväksyä sellaisena. Se on jo hienoa, että itse
et tuomitse toisia vaikka he eivät toimi
samoin kuin sinä.”
”Jos tämä on kavereille ongelma, kannattaa vaihtaa kavereita. Tosiystävät
kunnioittavat kavereidensa valintoja.”
Kyselyn koonti:
Saara Mansikka-aho

Iso kiitos kaikille
kyselyyn vastanneille
Kyselyn koonti julkaistiin myös Ehkäisevän päihdetyön verkoston sivuilla
www.kysyminenkannattaa.fi osana Ehkäisevän päihdetyön viikon kampanjaa.
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- Feltteri 313

YAD STREET TE20AM
Osallistuin ensimmäistä kertaa YAD:n
järjestämään street teamin miittiin
13.–15. marraskuuta, joka järjestettiin
poikkeustilanteen takia verkossa. Meetissä me pelasimme hauskoja videopelejä, kuten Among us, The jackbox party
pack ja Use Your Words. Suunnittelimme
mm. t-paitoja. Jokaiselle päivälle oli oma
pelinsä. Pelit olivat mukavia, ja oli älyttömän hauskaa pelata kunnon porukalla.
Hyvät naurut saatiin aikaiseksi. Kiitos
kaikille järjestäjille ja mukana olleille,
super hauska viikonloppu! Ensi vuoden
meettiä odotellessa!
- Agsu

S

TREET TEAM VIET TI
etämiittiä 13.-15.11.
YAD:n Discordissa.
Mukana
meiningissä
viikonlopun aikana yhteensä meitä osallistujia oli 11 kappaletta.
Viikonloppu aloitettiin tekemällä meemejä itsestämme tutustumisen merkeissä ja illat jatkuivat eri pelejen merkeissä. Pelilistalla eri päiville olivat Jackbox
Party, Among Us sekä Use Your Words.
Eli paljon sanoilla leikittelyä, huonoja
vitsejä sekä upea uusi t-paitamallisto.
Konseptina tämän tyyppinen toiminta
oli helppoa ja hauskaa, joten tätä varmasti tullaan tekemään uudestaan. Mutta miitin lisäksi, eikä sen korvaajana.
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- UknowJuno

MEET VERKOS SA 20

Pelissä siis ensin jokainen piirsi muutaman kuvan, jonka jälkeen keksittiin
kasa sloganeita, joita sitten yhdisteltiin
parhaimpaan mahdolliseen muotoon ja
lopputulokset ovat täyttä taidetta.
VAIKKA KAAMOS LIPUU YLLEMME,
Street Teamissa se on näyttäytynyt vähemmän masentavana ja tehtävien teko
on ollut mukavan aktiivista. Varsinkin
meidän Discordissa on ollut hyvä ja yhteisöllinen meininki. Pidetään tää yllä ja
jatketaan tätä myös läpi vuoden 2021!
- Taneli

- Taneli

DESIGNS BY
YAD STREET TEAM
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www.huumebiisit.fi

Badflower:
x ANA x

O

NKO TAAS VUOSI 2010, vai mistä
näin emo-uskottavaa rokkenrollia ilmestyi? Genreen
sen enempää katsomatta, teema
kuitenkin on tänne sopiva. Kappaleessa
lauletaan kaikelta pelastavasta Anasta,
jolla tarkoitetaan Xanax (Alpratsolaami) lääkettä.

ALPRATSOLAAMIA VOIDAAN KÄYTTÄÄ
masennuksen, vaikean ahdistuksen ja
paniikkihäiriön hoitoon. Vaikka lääkeellä varmasti on tarkoituksensa ja hyvät
käyttötapansa, tässä kappalessa siitä
tuodaan enemmän addiktiota tai vieroitusoireita kuvaava näkökulma. Ehkä
kappaleen henkilöä hoidetaan pelkästään lääkeillä, ilman muuta hänen tarvitsemaansa tukea ja apua. "You won't
fix my attitude. Ana does it better"
- Taneli

Tule keskustelemaan kappaleesta:
www.huumebiisit.fi/muu/badflower-x-ana-x
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BADFLOWER / X ANA X
Albumilta OK, I'M SICK [2019]
I can't feel my toes or my fingertips / My chest is
pounding so fast I can't keep up with it / I'm losing it, fuck, I just wanna quit / And I'm clenching
my face and and I'm touching my dick
I need a fix Ana fix and I'm sick of this / Showing
people my tricks and my tics / Ana judging me /
Judging my fucking sex ANA x ANA x / And I'm
faking just to stay in my body / I'm nervous, I
can't fucking stand it
Well if that's what they're giving me / The pills
are my necessity now / You won't fix my attitude
/ 'Cause Ana does it better than you (Ana does
it better)
Ana you save my soul / Can you let me have my
heart, fall in it / Yea-hah (I need you)
Ok I'm sick / Not the kind of sick that lands you
in the doctor / Not the kind that makes you weak
and then heals you stronger / It's a kind of sick
that turns your legs into spaghetti / A kind of sick
that makes your blood burn and your bones heavy
/ The kind of sick that makes an atheist pray for
Jesus / The kind of sickness that turns your power
into weakness
And I'm sick of being sick for this whole fucking
place to witness / And I'm living a sick life that
most people call privilege / And they're kinda
right but I'm still sicker than I can cope with
Ana you save my soul / Can you let me have my
heart, fall in it / I suffer for a living / There has
to be a limit / You know I love you so / But that's
what I've been given
Ana (want you save my soul)
Ana (want you to make me slow down)
Ana (want you save my soul)
Ana (want you to make me slow down)

It's showtime / I have a lump in my throat / I forgot how to breathe / Only know how to choke
And all these people are waiting / To see the kid
with the rage / But I'm afraid he might collapse
before he gets to the stage / I need x ANA x / Help
me bury my thoughts / And all the pressure I've
suffered / To be someone that I'm not
I'm shaking a lot /(Hey don't fuck up tonight, it's
your only shot) / Ready or ready or ready or ready
or not / It's a party
You know I love you so / Ana you saved my soul /
Ana (let's pump it up, let's go) / Ana (don't make
me lose control) / You know I love you so / Ana
you save my soul / Ana (let's pump it up, let's go)
Ana (don't make me lose control)
Okay the song is over now / But I'm not ready to
go / (Ana) So this is the shit that happens / When
I stay awake for days at home (Ana)
Hey! Wanna see what happens when I mix Xanax
Blow and a MacBook pro (what the-)
Don't make me lose control / Ana (white pills coming up, let's go) / Ana (too late to save my soul)
Ana (chew it up, chew it up, let's go), oh woah
Ana (coming up, coming up, let's go)
Ana you save my soul (my soul) / Suffer for a living, has to be a limit /You know I love you so (you
so) / My anxiety traps me like a prison
That's what they're giving me / The drugs are a
necessity / (I can't live without you) / You won't
fix my attitude / Ana does it better
Ana you make me slow down / Joey's gonna hate
this /Ana does it better / Ana does it better / Ana
does it better / Don't make me lose control / Ana
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YAD Ys t äväki r j a

NIMI: Juno
IKÄ: 19
HENKINEN IKÄ: 2-80
HOODIT: Pori

MITEN PÄÄDYIN YADIIN:

Striiban kautta ja festarikoulutuksen
mainoksest

NÄISTÄ ASIOISTA TYKKÄÄN
JUURI NYT: Rocky road jäätelö,
taco-sipsit, lämpimät suihkut ja
kaakao

PARAS YAD-MUISTONI:

Fesukoulutus ja - simulaattori

LEMPISUKLAA: Oreo!!!!
MUITA TERVEISIÄ:

Muistakaa pestä handuja ja olkaa
terveitä

MOTTO: Aina ei tarvii onnistuu

YADin Ystäväkirjassa tehdään meidän mahtavat vapaaehtoiset
tutuiksi (niillekin, jotka eivät ole jo muuten heihin törmänneet)!
Esittelemme joka Yadilaisessa 1–2 YADityyppiä.
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Chatit
Discordissa

keskiviikkoisin klo 20:30 - 22:00
perjantaisin klo 14:00 - 16:00
https://discord.com/invite/T9ZCgFS
Huom. chatit tauolla joulu-tammikuussa, seuraa #yadin-avoin-kuumalinja -kanavalta milloin seuraava
chatti!

Hyvää Joulua.
Hei, hei, 2020.
Tervetuloa 2021.

Uusi paikkari

Muhoksella
HEIPPA!
Nimeni on Klaus-Fred Tamm, kavereiden
kesken Klasu. Olen kotoisin virosta. Olen
18-vuotta ja asustelen Muhoksella! Olen
rento ja omasta mielestä hauska veijari!
Olen ollut Yad:n toiminnassa mukana vuodesta 2017.
Olen aloittanut Muhoksella paikkarin
pitämisen joka toinen keskiviikko klo
16:30-18:30. Paikkariin ovat kaikki tervetulleita, joita toiminta kiinnostaa (Muhos
ja lähialueet)!
Tuu ihmeessä messiin ja keksitään yhdessä
jotain hauskaa
<3:llä Klasu

Global Drug Survey

O

N TAAS AIKA etsiä vastaajia vuosittaiseen
maailmanlaajuiseen
huumeiden käyttämisestä tietoa keräävään
kyselyyn, Global Drug
Surveyhin. Kysely on suunnattu huumeita kokeille ja käyttäville ihmisille. Siihen
vastataan täysin anonyymisti. Voit tutustua kyselyyn sivustolla:

Viimevuotisen kyselyn tuloksia löytyy
Muuntohankkeen verkkosivuilta:
https://muuntohanke.fi/nostoja-global-drug-survey-2019-kyselyn-tuloksista
Kyselyyn on mahdollista vastata myös
suomeksi. Linkin kyselyyn löydät
YAD:n verkkosivuilta www.yad.fi sekä
sosiaalisen median kanavista.

www.globaldrugsurvey.com
Yadilainen 4/2020
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Katso video Vaihtoehtoisia trippejä. LÖ
YTYY YAD:N
YOUTUBE-KANAVALTA
Pohdi seuraavia kysymyksiä:
Minkälaisia hyvää oloa tuottavia asioita olet tehnyt tällä viikolla?
Mitkä asiat tuovat iloa arkeen?
Kuinka palaudut kuormittavista tilanteista?
Millä keinoilla säätelet stressiä?
Ketkä ovat sellaisia ihmisiä elämässäsi, joilta saat apua vaikeissa tilanteissa?
Keiden seurassa voit olla oma itsesi?
Milloin viimeksi uppouduit johonkin niin, että aika kului huomaamatta? Mitä silloin teit?

Vaihtoehtoisia trippejä -viikkosuunnitelma
Tee viikkosuunnitelma, joka sisältää hyvinvointia lisääviä asioita. Voit hyödyntää yläpuolelle olevia kysymyksiä. Esimerkki Vaihtoehtoisia trippejä
sisältävästä viikkosuunnitelmasta:

MAANANTAI

TIISTAI

KESKIVIIKKO

TORSTAI

PERJANTAI

LAUANTAI

SUNNUNTAI

Aamumeditaatio

aamulenkki
ruokaa ä
yhdess en
id
kavere sa
kans

Kirjastoon

kahvit
ve
ka rin kanssa

moikkaamaan
mummua

avantoon




omaa aikaa,
älä suunnittele

mitään!



leffailta

Y htey s t i e d ot
Jyväskylä
LUTAKONAUKIO 3, 40100 JYVÄSKYLÄ
Ulla Kuokkanen
toimistosihteeri
yad@yad.fi
040 827 6250
(jäsenyysasiat,
osoitteenmuutokset,
materiaalien tilaukset)
Janne Paananen
toiminnanjohtaja
040 551 9067

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

Tampere
HALLITUSKATU 25, 33200 TAMPERE
Helmi Lind
ehkäisevän huumetyön
suunnittelija
040 484 1634

Anna Järvinen
ehkäisevän huumetyön
suunnittelija
040 350 2040

Riikka Peltola
Hamppupelto
040 553 5701

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.

YAD Youth Against Drugs ry

@YAD_ry #YADry

@YAD_ry #YADry

YAD Youth Against Drugs ry

