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Y AD:SSA ON PERUSTYÖN ohel-
la pyörinyt vuosien saatossa 
yli 20 erilaista hanketta, joi-
ta toteuttamaan on palkattu 
projektityöntekijöitä. Hank-

keet ovat olleet yleensä 1–3 vuoden 
mittaisia ja usein niille on haettu jatkoa, 
eli yhden teeman ympärillä on pyörinyt 
hanke toisensa perään monen vuoden 
ajan. Esimerkiksi YAD:n kokemusasian-
tuntijahankkeista EXPA alkoi 2013 ja sitä 
seurasi EXPA2 ja nyt vuodenvaihteessa 
loppui Exp3rt-hanke. Kehitimme kol-
messa hankkeessa kokemusasiantunti-
jatoimintaa ehkäisevään päihdetyöhön. 
Kokemusasiantuntijahankkeet, kuten 
suurin osa muistakin YAD:n hankkeis-
ta, toteutettiin STEA:n (ja sitä ennen 
RAY:n) hankeavustuksilla.

Pääsääntöisesti meillä on ollut käyn-
nissä yhdestä kahteen, joskus kolmekin, 
hanketta päällekkäin. Tällä hetkellä on 
kuitenkin sikäli erikoinen suvantovaihe, 
että vuonna 2020 päättyi YAD:lla kol-
me isoa hanketta samana vuonna. Kun 
STEA ei asettanut keväällä 2020 uusia 
hankeavustuksia haettavaksi, olemme 
tilanteessa, jossa meillä ei ole käynnissä 
yhtään hanketta, jossa olisi täysiaikaisia 
työntekijöitä!

TÄMÄ ON ERINOMAISTA AIKAA keskittyä 
järjestön ydintehtäviin, kiteyttää niitä. 
Korona tuo omat haasteensa siihen, kos-
ka etätyyppinen lähestyminen vapaaeh-
toistyöhön ei ole kaikkein luontevinta. 
Toisaalta esimerkiksi verkkovapaaeh-
toistyön, Street Teamin, vuosi 2021 on 
alkanut hurjalla tahdilla. Ja kyllä meil-
lä edelleen tehdään myös kasvokkaista 
nuorten kohtaamista, pienemmissä ryh-
missä toki.

EIKÄ HANKERINTAMALLA AIVAN HIL-
JAISTA OLE. YAD on mukana neljän 
muun maan kanssa Erasmus+ VIDA – 
Vital Information for Drugs Awareness 
-hankkeessa ja Hamppupelto sai Tampe-
reen kaupungin nuorisotakuuavustuk-
sen tälle vuodelle terapeuttisen kiipeily-
ryhmän perustamiseen.

Ja luonnollisesti uusia hankehakemuksia 
työstetään par’aikaa. STEA:n siirtynees-
sä haussa on sisässä yksi hakemus, joka 
alkaa syksyllä, mikäli menee läpi ja ke-
vään hakuun valmistellaan kahta muuta 
hankehakemusta.

JA MIKSI NIILLÄ HANKKEILLA ON MER-
KITYSTÄ? Niissä voi kokeilla ja testata 
erilaisia työmuotoja ja pyrkiä vastaa-
maan kentältä tulleisiin tarpeisiin. Esi-
merkiksi edellä mainittu Street Team 
on hankerahoituksella kehitetty ja sit-
ten siirtynyt osaksi YAD:n perustyötä. 
Samoin kokemusasiantuntijatoimintaa 
ajetaan koko ajan osaksi perustyötä.

Hankkeiden hyvä puoli on myös siinä, 
että niissä on lupa epäonnistua. Hank-
keen tuloksena välillä joudutaan tote-
amaan, että tällaisilla suunnitelmilla ja 
näin toteutettuna ei päästä haluttuihin 
tavoitteisiin. Ja sekin on arvokasta tietoa 
ja oppia.

KIITOS SINULLE, että olet messissä tässä 
hienossa järjestössä, jossa uskalletaan 
kokeilla, yrittää ja kehittää parempia ta-
poja tehdä ehkäisevää päihdetyötä. Olet 
arvokas osa sitä työtä!

Janne Paananen
toiminnanjohtaja

YAD Youth Against Drugs ry
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YAD Youth Against Drugs ry:n 

KEVÄTKOKOUS 2021
YAD:N KEVÄTKOKOUS JÄRJESTETÄÄN 17.4. KLO 12 Jyväskylän toimistolla (Lutako-
naukio 3). Koronarajoitukset vaikuttavat siihen, kuinka monta ihmistä voi olla toi-
mistolla, joten suosittelemme osallistumista kokoukseen etäyhteyksin. Etäyhtey-
dellä osallistuaksesi sinun tulee ilmoittautua etukäteen sähköpostitse viimeistään 
torstaina 15.4. osoitteeseen janne.paananen@yad.fi. Etäosallistujat tulevat saa-
maan kokouslinkin perjantaina 16.4.

Kevätkokousaineisto tulee ladattavaksi YAD:n verkkosivuille viimeistään viikkoa en-
nen 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!
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YAD Youth Against Drugs ry:n 

KEVÄTKOKOUS 2021

YAD ry:n KASVI-KOULUTUS ammattilaisille
YAD Youth Against Drugs ry tarjoaa ilmaiseksi KASVI-koulutuksen 

maanantaina 19.4.2021 klo 14-16. 

Koulutus järjestetään etäyhteyksin Zoom-alustalla.

KASVI-koulutuksessa saat perustietoa kannabiksesta sekä tukea ja työvälineitä 
kannabisintervention toteuttamiseen: kannabiksen puheeksiottoon, keskusteluun, 
käytön arviointiin sekä muutoksessa tukemiseen. KASVI-koulutus on avoin, mutta 
suunnattu nuoria kohtaaville ammattilaisille sekä ammattiin opiskeleville.

Ilmoittautuminen koulutukseen lomakkeen kautta 11.4.2021 mennessä: 

https://my.surveypal.com/ilmoittautuminen-KASVI-koulutukseen

Koulutukseen otetaan sata ensimmäistä ilmoittautunutta. Ilmoittautumislomakkeen 
täytettyäsi saat osallistumislinkin sähköpostiisi koulutusta edeltävällä viikolla.

Lisätiedot ja kysymykset: anna.jarvinen@yad.fi
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Päihdepäivät verkossa 19.–20.5.2021

PÄIHDEPÄIVIEN LIPUNMYYNTI JA OHJELMA:

www.paihdepaivat.fi

K EVÄÄN PÄIHDEPÄIVÄT 19.–20.5.2021 järjestetään kokonaan etätapahtumana ver-
kossa! Tapahtumassa on sekä maksullista että maksutonta ohjelmaa tarjolla. Voit 
tutustua virtuaalimessualueeseen, valita vapaasti seminaaritarjonnasta sinua kiin-
nostavia aiheita, seurata 15 minuutin miniseminaareja ajankohtaisista aiheista sekä 
tauoilla kuunnella taukopuhetta tapahtuman kulisseista.

Päihdepäivillä verkossa 2021 on 14 semi-
naaria päihdetyön ajankohtaisista aiheista 
kuten nuorten hyvinvoinnin tukemisesta, 
mielenterveydestä, rahapelaamisesta ja 
päihdepalveluista. Seminaarien lisäksi osal-
listujat voivat tutustua laajaan virtuaaliseen 
messuosastoon ja muuhun oheisohjelmaan. 
Seminaarin puhujina toimivat asiantuntijat, 
tutkijat, kokemusasiantuntijat ja sotealan 
osaajat Suomesta.

 TEEMANA TÄNÄ VUONNA Päihteet, mieli ja nuorten hyvinvointi

VUODEN 2021 TEEMANA on Päihteet, mieli ja 
nuorten hyvinvointi. Päihdepäivillä on neljä 
opintopolkua, joista jokainen osallistuja voi 
vapaasti valita itselleen sopivat seminaari-
aiheet. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja 
mielenterveyden ympärille on rakennettu 
teemapolku, joka tarjoaa ammattilaisille 
tietoa ja työkaluja nuorten hyvinvoinnin 
edistämiseksi.

 » Lasten ja nuorten hyvinvointi ja mielenterveys

 » Ehkäisevän päihdetyön monet muodot

 » Päihteitä käyttävän tuki ja kehittyvät päihdepalvelut

 » Olet tärkeä! Ideoita ja vinkkejä ammattilaisille ja auttajille

Päihdepäivät-tapahtumaa järjestää vuosit-
tain EHYT ry ja Ehkäisevän päihdetyön jär-
jestöverkosto. Päihdepäivien vuoden 2021 
yhteistyökumppani on MIELI ry.

Päihdepäivät on Suomen suurin päihdeai-
heinen koulutustapahtuma sosiaali- ja ter-
veysalan ammattilaisille, vapaaehtoisille ja 
asiantuntijoille.

Keskeisiä aihealueita tänä vuonna
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K
ANNABISTA KÄYTTÄVÄT NUORET 
ovat usein palvelujärjestelmän 
väliinputoajia. Osa kokee päih-
depalveluiden tarjoamat keinot 
turhan järeinä, eikä siksi hakeu-
du niihin. Myös kannabiksen 

kohdalla tarvitaan kevyempiä haittoja 
vähentäviä työkaluja ja keinoja.

KANNABIS.EU ON ESIMERKKI verkos-
sa toimivasta oma-apupalvelusta, joka 
tarjoaa anonyymin, matalan kynnyksen 
vaihtoehdon tilanteissa, joissa fyysisen 
avun piiriin pääsy tai hakeutuminen on 
vaikeaa tai jopa mahdotonta. Hamppu-
pelto on esimerkki siitä, kuinka vastaa-
vaa työtä voi tehdä kasvotusten.

Seminaarissa esitellään vuodenvaih-
teessa päättyneen kolmivuotisen 
ESR-rahoitteisen ”Kannabisinterventio 
nuorille kannabiksen käyttäjille” -hank-
keessa tuotetut työkalut ja KASVI-inter-
ventiomalli.

SEMINAARI SOPII kaikille nuoria työs-
sään kohtaaville ammattilaisille. Semi-
naarin tavoitteena on tarjota tietoja ja 
työvälineitä kannabista käyttävien nuor-
ten kohtaamiseen sekä lisätä tietämystä 
ja ymmärrystä kannabista käyttävien 
nuorten palveluntarpeen monimuotoi-
suudesta.

12.30 PUHEENJOHTAJAN ALKUPUHEENVUORO. Janne Paananen, toiminnanjohta-
ja, YAD Youth Against Drugs ry

12.35 KANNABIS.EU – oma-apusivusto kannabiksen käytön ja haittojen vähentämi-
seen. Pasi Vastamäki, projektityöntekijä, YAD Youth Against Drugs ry

13.05 HAMPPUPELLON SATOA – anonyymia keskusteluapua kannabista käyttäville 
nuorille. Riikka Peltola, projektityöntekijä, YAD Youth Against Drugs ry

13.40 KANNABISINTERVENTIO NUORILLE KANNABIKSEN KÄYTTÄJILLE -hankkeen 
tuloksia ja työvälineitä ammattilaisille. Kim Kannussaari, asiantuntija, Ehkäisevä 
päihdetyö EHYT ry

14.25-14.30 PÄÄTÖSSANAT

 TEEMANA TÄNÄ VUONNA Päihteet, mieli ja nuorten hyvinvointi Nuorille suunnattu kannabistyö 
– haittoja vähentäviä työkaluja ja keinoja nuorten kohtaamiseen

Torstaina 20.5. klo 12:30–14:30, seminaari 11:

Seminaarin ohjelma:
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Tampereen toimintaa

TAMPEREEN TOIMISTOLLA olemme ko-
koontuneet rajoitusten puitteissa keski-
viikkoisin kahvi-/teekupposten äärelle. 

Kevään ajan on mahdollista osallistua 
myös satunnaisesti järjestettävään koti-
kasvatuskeskiviikkoon. Ensimmäisellä 
kerralla kylvimme chiliä!

Toimistolla on sovittaessa tarjolla kor-
va-akupunktiota – ota yhteyttä Annaan, 
jos kiinnostaa kokeilla. Perjantaisin on 
vuorossa Hikiset, eli avantosaunaa!

Kiinnostaako tulla mukaan? 
Laita Annalle viestiä ja seuraa somessa: 
(IG: @yadtampere, FB: YAD Tampere). 

Noudatamme kokoontumisissa Tampe-
reen kaupungin suosituksia, joten paik-
koja on rajoitetusti.

Mikä hikiset?
Avannossa pääsee kokemaan monen-
laisia tuntemuksia: jäätävä vesi voi 
kauhistuttaa ja inhottaa, aivot käskee 
kiiruhtamaan saunan lämpöön, adrena-
liini nostaa sykettä ja verenpainetta, 
hengitykseen keskittyminen auttaa, jos 
tuntuu vaikealta, ja yhtäkkiä voi huo-
mata, että kylmä vesi ei olekaan uhka. 
Avannosta noustessa kehon omat apurit 
ryntää apuun - keho alkaa lämpiämään 
ja endorfiinia vapautuu.

Kiinnostaako kokeilla? Laita viestiä An-
nalle, ensimmäiset kymmenen tyyppiä 
pääsee mukaan lauteille!

MA: klo 14-16 terapeuttinen kiipeilyryhmä (kts. seuraava aukeama)
TI: joka toinen viikko klo 18-20 paikkari
KE: klo 10-12 korva-akupunktio (laita Annalle viestiä, jos oot tulossa) 
klo 12-16 avoimet ovet ja kahvia, satunnaisesti klo 15-18 kotikasvatuskeskiviikot 
TO: klo 18-20 Hamppupellon vertaisryhmä
PE: satunnaisesti Hikiset perjantait (seuraava YADin Hikiset)

Anna Järvinen
Ehkäisevän huumetyön suunnittelija

anna.jarvinen@yad.fi
0403502040

IG: @annayadtre
FB: Anna YAD

Tampereen viikkoaikataulu (muutokset mahdollisia, seuraa somea)
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JKL Paikkari:
VUODENVAIHTEESSA TARTUTTIIN 
tuumasta toimeen ja uusittiin Jyväs-
kylän toimistotiloista yksi kokonainen 
toimistohuone. Jyväskylän paikkaripo-
rukan kans käytiin kirpparikierroksella 
ja tehtiin upeita löytöjä toiminnallista 
huonetta varten. Kiikarissa olivat niin vil-
tit, villasukat, verhot kuin joogamattokin. 
Alle satkun löydöillä saatiin vaikka sun 
mitä ja toimistohuoneen ilme muuttui 
valoisammaksi ja autuaammaksi. Tilaan 
haluttiin hommata vielä ilmajoogakangas 
sekä kiinnikkeet ja voila! Huone on oikein 
MUY BUENO!

NYT ON MAHDOLLISTA VILLASUKKAJOO-
GAILLA joko tulemalla paikan päälle tai 
etäyhteyksin. Ilmajoogailun saloihin voi-
daan yhdessä tutustuu paikkarin yhtey-
dessä tai toisena ajankohtana <3 Toimis-
tolla vierailtaessa suosittelen lämpimästi 
kokeilemaan! <3 Joogailuhetkistä ilmoit-
telemme someryhmien kautta, joten seu-
raile ilmoittelua.

- Iida YAD

YAD:lla on tällä hetkellä paikallistiimejä 
kuudella paikkakunnalla: Jämsässä, Jy-
väskylässä, Kontiolahdella, Muhoksella, 
Porissa ja Tampereella. Jos haluat mukaan 
toimintaan, katso yhteystiedot www.yad.
fi/yhteys. Kannattaa ottaa myös paikkarei-
den somet seurantaan, jotta tietää mitä, 
missä ja milloin tapahtuu.

Mukaan 
paikallistoimintaan?

Katso paikkareiden yhteystiedot: 
www.yad.fi/yhteys
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Yks siisti juttu seinäkiipeilyssä 

Yks siisti juttu seinäkiipeilyssä 

on myös se, että se voi heijastua 

on myös se, että se voi heijastua 

sellaisiin elämän eri osa-alueisiin 

sellaisiin elämän eri osa-alueisiin 

mitä ei tule edes ajatelleeksi!

mitä ei tule edes ajatelleeksi!

""
""

T
OUHUN TÄYTEINEN VIIKKO 
alkaa olla tällä erää tapu-
teltu ja laskeutuessam-
me viikonlopun viettoon, 
voimme huomata, kuinka 
viime maanantaiset kiipei-

lypärinät alkavat hiljalleen hiipumaan. 
Vaikka akuutti kiipeilyn tarjoama pärinä 
onkin vaipumaan päin, niin pitkän aika-
välin myönteiset vaikutukset eivät tule 
löysäämään otettaan. Onneksi ensi maa-
nantai on jo kulman takana! Sitä odo-
tellessa siemailemme villasukat jalassa 
lämmintä raakakaakaota, täällä lumisen 
ja aurinkoisen Tammelan puisessa sylei-
lyssä.

Ensi viikon odotusta helpottaa myös 
YAD:n Hikiset. Täydellistä näin perjan-

tain ratoksi. Siellä pääsemme nautti-
maan saunan puhdistavasta ja avannon 
resetoivasta vaikutuksesta. Huomaan 
leveän hymyn hiipivän kasvoilleni, kun 
pysähdyn meitä yhdistävien kokemuk-
sien äärelle. Papullakin on havaittavis-
sa veikeää pilkettä silmäkulmassa, sillä 
tällä erää kuumottavasti kasaantunut 
laskupinokin hoitui ”mystisesti” ilman 
itkupotkuraivareita, eikä opamox-purk-
kiakaan tarvinnut raottaa.

TÄSTÄ PÄÄSTÄÄNKIN SIIHEN, kuinka 
olemme ensimmäisestä kerrasta alkaen 
kokeneet seinäkiipeilyn lyhyen aikavä-
lin hyötyjä, ja nyt viisi kertaa kiipeilleinä 
konkareina, olemme alkaneet havain-
noida myös pidemmän aikavälin vaiku-
tuksia tähän elämänpeliin. Yks siisti jut-

Tervehdys täältä Tihun Tervehdys täältä Tihun 
ja Papun toimituksesta!ja Papun toimituksesta!
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Terapeuttinen kiipeilyryhmä on 
Hamppupellon toimintaa, jota 
toteutetaan Tampereen kaupungin 
Nuorisotakuuavustuksella yhteis-
työssä Suomen terapeuttinen kiipeily 
ry:n kanssa. Jos kiipeily ja kannabis 
kiinnostaa, oo yhteydessä!

Riikka, 040 5535701
riikka@hamppupelto.fi
IG: hamppupelto
FB: Riikka Yad

tu seinäkiipeilyssä on myös se, että se voi 
heijastua sellaisiin elämän eri osa-aluei-
siin mitä ei tule edes ajatelleeksi! Se voi-
mistaa kokonaisvaltaista hyvinvointia ja 
pystyvyyden tunnetta. Sitä voi huomata, 
miten erilaiset elämänlaatua heikentä-
vät uskomukset itsestä kumoutuvat yksi 
toisensa jälkeen ja itseään katselee aivan 
uusin silmin. Tekee mieli rutistaa, paija-
ta ja itkeä ilosta itseään vasten. Kuinka 

hyvältä tuntuukaan läimäyttää itseään 
lempeästi selkään ja sanoa hiljaa: ”Sä 
teit sen, kiipesit köysillä viimeiseen ot-
teeseen asti, vaikka sulla on tosi paha 
korkean paikan kammo. Oot hiton pähee 
tyyppi!” Kotona sitä miettii ja suunnitte-
lee jo uusia aluevaltauksia samalla kun 
ihmettelee, että mihin se pelko jäi? No 
eipähän tuu ikävä!
   

Tässä joitakin Papun ja Tihun kokemia 
ja kuulemia välittömiä vaikutuksia:

 » hyvää pärinääääääää!

 » pienet ja suuret onnistumisen 
kokemukset

 » mahdollistaa flow-tilan ja luovuus 
herää

 » pää nollaantuu ja huolet unohtuu

 » innostuminen

 » yhteisöllisyyden tunne

Toiston tuomia vaikutuksia:

 » itsetietoisuus kasvaa

 » kehon ja mielen yhteistyö luon-
nistuu

 » myönteisempi minäkuva

 » apatia vähenee

 » kunto kohenee

 » kyky heittäytyä

 » kynnys tehdä epämukavalta tuntu-
via asioita madaltuu

 » lisää pitkäjänteisyyttä

 » oppii sietämään omaa keskeneräi-
syyttä

 » mukavuusalue ja elämänpiiri 
laajenee

 » sosiaaliset taidot karttuu

TOIMITUS KUITTAA sekä vahvasti suo-
sittelee seinäkiipeilyä, todettuaan sen 
olevan moniulotteinen ja primitiivinen, 
vaihtoehtoinen trippi. <3
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Toimintaamme voi tukea myös lahjoituksin, tilinumeromme on FI28 8000 1401 4735 26 

Keräyslupa: RA/2017/881

FESTARITYÖHÖN VALMISTAUDUTAAN, TULEE FESUT TAI EI

Tämän vuoden festarityön koulutus järjestetään keväällä 2021 samaan tyyliin 
kuin viime vuonna.  Eli etäyhteyksin seuraavin päivämäärin:

YAD:N FESTARITYÖN KOULUTUS 
4.5.–19.5.2021 etäyhteyksin

KOULUTUS ANTAA VALMIUDET YADIN INFOPISTETYÖHÖN festareilla ja muissa 
tapahtumissa ympäri vuoden. Koulutukseen pilotoidaan YADgrade your skills 
-osiot, joiden tarkoituksena on tarjota perustiedot YADin ideologiasta, aineinfos-
ta sekä toimintaperiaatteista. Uudet vapaaehtoiset voivat käydä tämän osion pe-
rehdytyksenä YADin vapaaehtoistoimintaan. Pitkän linjan vapaaehtoiset voivat 
käydä tämän kertauksena. Halutessaan koulutuksen voi jättää siihen tai jatkaa 
loppuun asti käymällä YAD goes musicfestivals -osiot läpi, jolloin saa riittävän 
pätevyyden lähteä YADin matkassa festareille. <3

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 €.

ILMOITTAUTUMINEN aukeaa 22.3.2021: WWW.YAD.FI/FESTARITYO

4.5. TIISTAI Klo 18-20, YADgrade your skills

5.5. KESKIVIIKKO Klo 18-20, YADgrade your skills

12.5. KESKIVIIKKO Klo 18-20, YADgrade your skills

15.5. LAUANTAI Klo 10-14, YAD goes musicfestivals

18.5 TIISTAI Klo 18-20, YAD goes musicfestivals

19.5 KESKIVIIKKO Klo 18-20, YAD goes musicfestivals



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

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.)

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 2021 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. 

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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STRESSI ON YLEINEN ilmiö nopeasti muuttuvassa maailmassa. 
Stressi voi olla myönteistä, jolloin keho ja mieli valmistautuvat 
kohtaamaan mielenkiintoisia ja toteutettavissa olevia haasteita. 
Kun haasteet ja vaatimukset nousevat liian suuriksi ja ylittävät 
käytössä olevat voimavarat, seurauksena on usein negatiivinen ja 
kuormittava stressi. 

1. Tunnista omat rajasi sekä voima-
varasi. Mikä juuri sinulle aiheuttaa 
stressiä? Miten stressioireet näky-
vät sinussa? Mikä saa sinut rentou-
tumaan?

2. Älä ole liian ankara itsellesi. Muista, 
ettei elämä ole vain suorittamista.

3. Harjoittele läsnäoloa tässä hetkes-
sä. Jo muutaman minuutin hengit-
tely rentouttaa.

4. Pyri liikkumaan säännöllisesti. Lii-
kunta lievittää ahdistusta ja vahvis-
taa itsetuntoa.

5. Kiinnitä huomiota alkoholin käyt-
töön, sillä alkoholi vaikuttaa erityi-
sesti unen laatuun.

6. Älä hoida stressiä päihteiden avul-
la. Pitkällä aikavälillä päihteiden 
käyttö altistaa voimakkaammalle 
stressille ja heikentää mm. stres-
sinsäätelyn kannalta tärkeää unen 
laatua.

7. Huolehdi riittävästä levosta.

8. Syö voidaksesi hyvin ja juo riittä-
västi vettä.

9. Hallitse ajankäyttöäsi ja sano tar-
vittaessa ei.

10. Tee stressinhallintaharjoituksia.

Hyvä, paha stressi

Muutamia vinkkejä stressin torjumiseen

– vinkkejä stressinhallintaan
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OTA ITSELLESI AIKAA ja tee joku näistä seuraavista stressinhallintaharjoituksista 
vaikka saman tien. 

1. ”Laita silmät kiinni. Hengitä normaalisti, normaaliin tahtiin. Jokai-
sella sisäänhengityksellä kuvittele hengittäväsi itseesi voimaa ja hy-
vää oloa. Voit kuvitella voimaannuttavalle energialle sopivan värin 
tai pimeänä vuodenaikana vaikka valon. Jatka harjoitusta vähintään 
5-10 minuuttia.” Jokaisella sisäänhengityksellä lataat itseesi virtaa 
kuin akkulaturi, ja rauhallinen hengittely rentouttaa kehoa. 

2.  ”Laita silmät kiinni, ja kuvittele itsesi lempipaikkaasi. Johonkin sel-
laiseen paikkaan, missä sinulla on hyvä ja rauhallinen olo. Kun olet 
ajatuksesi avulla lempipaikassasi, katsele tuossa paikassa ympärillesi. 
Ketä siellä on? Mitä näet, haistat, maistat, kuulet, tunnet? Millaisia 
yksityiskohtia havaitset? Elä tuota kuvittelemaasi paikkaa joka solul-
lasi.” Kehosi ei erota totta ja ajateltua toisistaan, se reagoi molempiin 
samalla tavalla. Kun tunnet paikan rauhan, keho rauhoittuu.

3. ”Listaa mielessäsi tai paperille asioita, joista olet kiitollinen juuri nyt. 
Mitkä asiat ovat hyvin? Mitä kaikkea arvokasta sinulla on elämässäsi 
juuri nyt? Kirjoita listaan pieniäkin huomioita. Koita löytää myös hy-
vin olevia asioita, jotka ovat ehkä pukeutuneet itsestäänselvyyksien 
viittaan.” Kiitollisuus lisää positiivista reagointia kehossa, auttaa ole-
maan paremmin hetkessä ja poistaa stressintunnetta.

Lähteet: 
https://www.yths.fi, https://www.mehilainen.fi

Joskus on hyvä pysähtyä ja tunnustella, 
miltä kehossa tuntuu ja miten hengitys 
kulkee kehossa. Ja olisiko hyvä pitää pie-
ni tauko itseään kuunnellen.

Teksti: Janina Tihinen

Omasta hyvinvoinnista ja sen perus-
asioista huolta pitäminen on hyvä en-
simmäinen askel stressin torjuntaan. 

– vinkkejä stressinhallintaan
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P IENI PÄTKÄ VUODEN alussa 
ennen koronaa tuntuu ole-
van aika hämärässä muistissa, 
mutta kai joku sellainenkin 

hetki oli. Mutta kun maailmassa alkoi 
tapahtumaan, ensimmäinen striiban 
bloggaus kulki nimellä ”Street Teamiä 
ei peruta koronaviruksen takia.” Tuntui 
aika hyvältä olla niiden harvojen joukos-
sa, joka pystyi toteamaan että ainakin 
teoriatasolla toiminta tulee jatkumaan 
normaalisti. Lopulta vuosi sisälti kuiten-
kin paljon etätöitä ja postittaminen ta-
pahtui kerran tai kahdesti viikossa, mikä 
viruksen lisäksi näyttäytyi myös street 
teamin aktiivisuudessa ja jäsenmäärissä. 
Edellisvuoden numeroihin ei tilastoissa 
päästy, mutta paljon kuitenkin tapah-
tui. Perinteisten tarroittamisten lisäksi 
kehiteltiin useampi uusi etä-ystävälli-
nen tehtävä, perustettiin oma Minecraft 
serveri, uudistettiin Discordia sekä jär-
jestettiin myös miittiä korvaava pelivii-
konloppu. 

YAD STREET TEAM YAD STREET TEAM 
KATSAUS VUOTEEN 2020

VUOSI 2021 ON LÄHTENYT liikkeelle 
erilaisella vauhdilla ja uusia rekiste-
röityneitä on onnistuneen Snapchat 
-mainoksen kautta löytänyt huumeiden 
vastaisille barrikaadeille jo yli 150. Vipi-
nää on riittänyt ja postitusta on saanut 
harrastaa oikein olan takaa. Eiköhän täs-
tä vuodesta tule meille kaikille kaikella 
tapaa parempi. Käsiä pitää silti muistaa 
pestä! 

- Taneli

316316  uutta jäsentä 

329 329  lähetettyä kirjettä

9 5619 561   liimattua tarraa

1010  uutta tehtävää

11  289 11  289 ansaittua pistettä

166166  jäsentä Discord kanavalla

10 374  10 374  viestiä spämmätty Discordiin

312  312  pelattua tuntia YADcraftissä 

VUOSI 2020VUOSI 2020

YAD Ystäväkir jaYAD Ystäväkir ja

- Samppuel- Syklotymia

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: Heidi

IKÄ: 23

HENKINEN IKÄ: 1-100

HOODIT: JKL

MITEN PÄÄDYIN YADIIN: reilu 
vuos sitten huomasin jossain YADin 
esitteen ja innostuin tutustuu lisää!

NÄISTÄ ASIOISTA TYKKÄÄN 
JUURI NYT: karamellisoidut puna-
sipuli sipsit!!

MOTTO: fuck it

PARAS YAD-MUISTONI: 
ylipäätään ihmisten kohtaaminen

LEMPISUKLAA: varmaan kinder!

MUITA TERVEISIÄ: 
stay safe! 
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www.huumebiisit.fi

 
Tule keskustelemaan kappaleesta:

www.huumebiisit.fi/rock/u2-bad

U2: Bad

IRLANTILAISEN U2:N BAD-KAP-
PALE on tyypillinen esimerkki 
monitulkinnallisesta lyriikasta, 
jota ei välttämättä ensi kuule-
malta osaisi liittää huumeisiin. 
Sanoituksessa ei vilise huumei-
den nimiä, eikä siinä suoraan se-
koilla tai juhlita.

U2 ESITTI KAPPALEEN uransa alkutaipa-
leella 1985 Etiopian nälänhädän uhreja 
auttaneessa Live Aid -hyväntekeväisyys-
konsertissa, ja tuon hetken sanotaan 
olleen yhtyeen lopullinen läpimurto su-
pertähtien luokkaan. Jo tuossa konser-
tissa Bono spiikkaa kappaleen kertovan 
heroiinista. Irlantia kuritti 80-luvulla 
syvä lama, joka johti huumeongelmien 
lisääntymiseen, etenkin maan pääkau-
pungissa Dublinissa.

KAKSI VUOTTA MYÖHEMMIN, keikalla 
Ruotsissa, Bono kertoi kirjoittaneen-
sa laulun 21-vuotissyntymäpäivänään 
heroiinin yliannostukseen kuolleesta 
ystävästään: "I wrote the words about 
a friend of mine; his name was Gareth 
Spaulding, and on his 21st birthday he 
and his friends decided to give them-
selves a present of enough heroin into 
his veins to kill him. This song is called 
'Bad.'"

BAD EI JÄÄNYT ”THE UNFORGETTABLE 
FIRE” -albumin ainoaksi kommentik-
si maan heroiiniongelmaan. Albumilta 
löytyy myös kappale ”Wire”, joka kertoo 
kenties hieman suoremmin heroiinin 
vaaroista.

-  Janne
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Tule keskustelemaan kappaleesta:

www.huumebiisit.fi/rock/u2-bad

U2 / Bad
Albumilta The Unforgettable Fire [1984]

If you twist and turn away
If you tear yourself in two again
If I could, yes I would
If I could, I would
Let it go
Surrender
Dislocate

If I could throw this 
lifeless lifeline to the wind
Leave this heart of clay
See you walk, walk away
Into the night
And through the rain
Into the half-light
And through the flame

If I could through myself
Set your spirit free, 
I'd lead your heart away
See you break, break away
Into the light
And to the day

Ooh, ooh, ooh, ooh
Ooh, ooh, ooh, ooh
To let it go
And so to fade away
To let it go
And so, fade away

Wide awake
I'm wide awake
Wide awake
I'm not sleeping
Oh, no, no, no

If you should ask then maybe they'd
Tell you what I would say
True colors fly in blue and black
Bruised silken sky and burning flag
Colors crash, collide in bloodshot eyes

Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh
If I could, you know I would, 
if I could, I would
Let it go

This desperation
Dislocation
Separation, condemnation
Revelation in temptation
Isolation, desolation
Let it go

And so fade away
To let it go
And so fade away
To let it go
Oh now, and so to fade away

I'm wide awake
I'm wide awake
Wide awake
I'm not sleeping
Oh, no, no, no
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YAD:N TURVALLISEMMAN TILAN OHJEET 
Turvallisemman tilan ohjeiden tavoitteena on turvata jokaiselle YAD:n toimin-
taan osallistuvalle turvallinen ympäristö, jossa on mahdollisuus osallistua toi-
mintaan ilman väkivallan uhkaa tai syrjintää. Turvallisemman tilan ohjeiden 
pohjalta jokainen voi tiedostaa oman toiminnan vaikutuksia muihin osallistu-
jiin ja näin ottaa vastuuta omasta toiminnastaan. Se, että toiminta on kivaa, on 
meidän kaikkien vastuulla. 

YAD:n toiminnassa…
 » OTAMME TOISET HUOMIOON ja toimimme niin, että kaikilla on mahdolli-

suus halutessaan osallistua toimintaan ja keskusteluun. 

 » ANNAMME TILAA TOISILLE ja kunnioitamme toisten henkisiä ja fyysisiä 
rajoja, esim. emme koske toiseen ilman lupaa, häiritse tuijottamalla tai 
loukkaa tahallisesti sanoin. 

 » PYRIMME VÄLTTÄMÄÄN OLETUSTEN TEKEMISTÄ esim. muiden sukupuoles-
ta, seksuaalisuudesta, taustasta, elämäntilanteesta, terveydestä, varallisuu-
desta tai muusta sellaisesta. 

 » EMME OLE PÄIHTYNEENÄ emmekä myy tai välitä päihteitä. Huomioimme 
muut myös niin, että emme esim. jätä omia tupakkatuotteita tai lääkkeitä 
muiden näkyville. 

 » PYRIMME PUHUMAAN NIIN, että kaikki voivat ymmärtää. 

 » VÄLTÄMME KÄYTTÄMÄSTÄ puheessa syrjiviä tai toiseuttavia ilmaisuja.

 » EMME KUVAA ihmisiä ilman lupaa ja pyydämme luvan kuvien ja videoiden 
julkaisemiseen.

YAD:n toiminnassa on ok huomauttaa, jos kokee tai näkee häiritsevää toimintaa 
ja turvallisemman tilan ohjeet eivät toteudu. Vahingossa voi törppöillä ja siitä 
usein selviää pyytämällä anteeksi. Palautteen voi ottaa rakentavasti vastaan ja 
oppia toimimaan toisia kohtaan kivemmin <3 <3 <3

Haastavassa tilanteessa, apua tai tukea tarvitessasi, ota asia puheeksi työnteki-
jän/vastuuhenkilön kanssa mahdollisimman pian. 
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Tiedätkö ketä äänestät 
kuntavaaleissa?

Käy tekemässä Nuorten vaalikone: 

nuortenvaalikone.fi

jäsenpinssi & jäsenkortti
Tämän yadilaisen mukana lähetämme 
jäsenille jäsenkortin ja jäsenpinssin 
vuodelle 2021! Kortin kuvituksen teki 
tänä vuonna Erika Laihinen. Jäsen-
pinssi on Katrina Hämäläisen käsi-
alaa.

19.4. mietitään jälleen 
kannabiksen käyttöä
Huhtikuussa on vuosittainen kan-
nabiskampanjapäivä. Tänä vuonna 
teemana on monivuotinen kanna-
bistyö: tuomme kootusti esiin niitä 
menetelmiä ja välineitä, joita meillä 
on tarjota kannabishaittojen vähen-
tämiseen ja oman käytön pohtimi-
seen.  Osana kampanjaa järjestäm-
me ilmaisen KASVI-etäkoulutuksen 
(kts. s.4) 

Kampanjasivuille WWW.YAD.FI/419 
tulee huhtikuun aikana aiheesta li-
sätietoa.

YAD:N TURVALLISEMMAN 
TILAN OHJEet
Viereisen sivun turvallisemman ti-
lan ohjeet on laadittu YAD-vapaa-
ehtoisten turvaksi. On tärkeää, että 
meiltä löytyy yhteinen ja yhtenäinen 
ohjeistus ikävien tilanteiden ennal-
taehkäisemiseksi. Toivomme, että 
ohjeistus herättää keskustelua, sillä 
näistä aiheista ei voi puhua liikaa.

I lmoitustauluIlmoitustaulu
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Yhteyst iedotYhteyst iedot

huhtikuu
 » KEVÄTKOKOUS 17.4. (kts. sivu 3)

 » 419 – MIETI VIELÄ! -KANNABISPÄIVÄ 19.4. 
(kts. sivu 20)

 » KASVI-KOULUTUS 19.4. (kts. sivu 4)

toukokuu

 » YAD:N FESTARITYÖN KOULUTUS 4.5.–
19.5.2021 ETÄYHTEYKSIN (kts. sivu 11)

 » PÄIHDEPÄIVÄT VERKOSSA 19.–20.5.2021 
(kts. sivu 5)

Chatit 
Discordissa

keskiviikkoisin klo 20:30 - 22:00
 

perjantaisin klo 14:00 - 16:00

https://discord.com/invite/T9ZCgFS

Toimintakalenter iToimintakalenter i



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

Nina Huhtinen
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

HALLITUSKATU 25, 33200 TAMPERE

Anna Järvinen
ehkäisevän huumetyön 
suunnittelija
040 350 2040

Tampere

Riikka Peltola
Hamppupelto
040 553 5701 

Toimintakalenter iToimintakalenter i




