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Pääkirjoitus

Nuorten päihdepalvelut kuntoon

Y
AD RY KUTSUTTIIN kansalli-
sen lapsi- ja nuorisostrategian 
toimintasuunnitelman koos-
tamiseen päihteillä oireilevia 
nuoria koskien. Pääsääntöi-
sesti nyt puhuttiin alaikäisistä 

lapsista ja nuorista, koska 18 vuotta täytet-
tyään järjestelmän näkökulmasta olemme 
aikuisia ja silloin palvelut ovat eri. Muuta-
mia ajatuksia tästä ja nostoina työryhmän 
pohjalta. 

NUORTEN PÄIHDEPALVELUIDEN OSALTA 
ollaan heikoilla kantimilla. Lastensuoje-
lu vastaa alle 18-vuotiaiden palveluista ja 
täyttäessä 18 vuotta siirtyy normaaleihin 
sosiaali- ja terveyspalveluihin. Alaikäisten 
päihdesairauteen ei ole olemassa edes käy-
pähoitosuositusta. Alaikäisille päihteillä 
oireileville on tarjolla ensisijaisesti lasten-
suojelun palveluita. Muissakin palveluissa 
alaikäisen ollessa kyseessä, työntekijällä on 
aina lastensuojelun ilmoitusvelvollisuus. 
Lastensuojelun pelko taas voi aiheuttaa, et-
tei uskalla hakea apua ja ongelmat kärjisty-
vät. Kaikilla nuorilla tulisi olla mahdollisuus 
keskustella omista ajatuksista liittyen päih-
teisiin tai elämään ylipäänsä, ilman pelkoa 
seuraamuksista. 

Silloin, kun nuori oireilee käyttämällä hai-
tallisesti päihteitä, tarvitsee olla käytössä 
erilainen palveluarsenaali. Nostin esiin, että 
alaikäiset nuoret tarvitsevat myös mahdol-
lisuuden anonyymiin asiointiin ja haittoja 
vähentävään työhön, kuten terveysneuvon-
taan. Lisäksi tulisi saada voimaan laki (tai 

edes käytäntö), että yliannostustapauksissa 
apua hälyttäville ei tule seuraamuksia. Aina 
pitäisi voida auttaa toista, pelkäämättä seu-
raamuksia. 

Suurin osa nuorista ei käytä päihteitä ja 
suurimmalla osalla menee hyvin! Neuvos-
tossa korostin myös ehkäisevän päihdetyön 
ja päihdekasvatuksen merkitystä, mikä pe-
rustuu neutraaliin keskusteluun, on tois-
tuvaa ja sekä asioita puntaroivaa. Asiallista 
tietoa tulee olla tarjolla. Nuorten kanssa 
työskentelevillä aikuisilla tulee olla tietoa 
huumausaineista sekä ymmärrystä asioista. 
Nuorten kanssa työskentelevien ammatti-
laisten kielen tulee olla sellaista, että sen voi 
joku muukin kuin ammattilainen ymmärtää. 

MITÄ YAD VOI TEHDÄ? Voimme toteuttaa 
laadukasta päihdekasvatusta nuorilta nuo-
rille, ilman pelottelua. Tuottaa infomateri-
aalia, myös haittoja vähentävästä näkökul-
masta. Kouluttaa ammattilaisia kohtaamaan 
nuoria päihteitä käyttäviä henkilöitä. Pitää 
ääntä huumeiden käytön rangaistavuu-
desta luopumisesta ja tuottamalla tietoa 
ja luomalla paikan, jossa jokainen saa olla 
sellainen kuin on. Tarjota päihteettömän 
turvallisen yhteisön. Osallistua erilaisiin 
työryhmiin ja näissä aina pitää nuorten ääni 
kuuluvilla. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille. 
Tarvitsemme ehkäisevää, hoitavaa ja haitto-
ja vähentävää päihdetyötä. 

- Eeva-Kaisa Hohenthal,
toiminnanjohtaja YAD ry
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MÄ OON JEMINA ja aloitin ehkäisevän huu-
metyön suunnittelijana täällä Tampereen 
toimistolla toukokuun lopussa. Yadilaise-
na mä oon vähän sellainen paluumuuttaja; 
vuonna 2018 kävin tekemässä vuoden sijai-
suuden YADilla samalla nimikkeellä. Pysyin 
kuitenkin YADin matkassa tämänkin jälkeen 
hallituksen varajäsenenä ja jäsenenä. Ja 
tuntuupa kyllä hyvältä palata takaisin!

Koulutukseltani mä oon sosionomi ja oon 
erikoistunut päihde- ja mielenterveystyö-
hön sekä yrittäjyyteen ja tiimijohtamiseen. 
YADin jälkeen olin pitkään töissä haittoja 
vähentävässä päihdetyössä, jota tehtiin et-
sivän ja jalkautuvan työn keinoin. Lisäksi 
kävin tekemässä lyhyen pyrähdyksen koulu-
maailmassa yläkoulun kouluvalmentajana. 
Ehkäisevän päihdetyön lisäksi mua kiinnos-
taa paljon muun muassa haittoja vähentävä 
työ, traumainformoitu työote sekä oikeus-
tiede. Mä oon innokas kehittäjä ja mieles-
täni aika aikaansaava. Eli jos sulla on jotain 
ideoita tai ajatuksia mitä meidän kannattais 
täällä Yadilla lähtee tekemään tai mitä pitäis 
kehittää, niin pistelepä tännepäin ideaa tu-
lemaan. Katsotaan yhdessä mitä asialle voi-
daan tehdä! 

Moikka yadilaiset! 

MUN ARKI KOOSTUU kahden rakkaan koi-
ran kanssa touhuamisesta ja huonekasvien 
hoitamisesta. Välillä tulee myös pelattua 
pleikkaa ja kierreltyä kirppiksillä etsimässä 
erityisesti suomalaista designia ja kunnos-
tettavia huonekaluja. Mulle on elämässä 
tärkeetä hyvä arki, perhe ja ystävät. Ihmise-
nä mua on kuvailtu muun muassa helposti 
lähestyttäväksi, läsnä olevaksi ja idearik-
kaaksi. Kaikessa sosiaalialalla tekemässäni 
työssä mä rakastan erityisesti mahdollisuut-
ta päästä tutustumaan erilaisiin ihmisiin! 

MUT TAVOITTAA PUHELIMITSE 040 626 
8393, Snapchatissa jemina_yad ja Faceboo-
kissa Jemina Yad. Laita rohkeasti viestiä tai 
soittele, jos sulla on ideoita tai mitä vaan, 
mistä haluut mun kanssa jutella! 

Toivottavasti päästään pian tapaamaan! 

Rakkaudella, 
Jemina 
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Moikku!
MUT TIEDETÄÄN NIMELLÄ EELI ja aloitin työko-
keilun YAD:lla toukokuun 2022 alussa. Oon ollut 
toiminnassa mukana vuodesta 2016 ja tein kol-
me kesää festarihommia ennen kuin syvennyin 
enemmän kaikkeen mitä täällä tehdään. Koronan 
takia kun ei festareille enään päässyt ja kaipasin 
sisältöä elämään. Opiskelin nuoriso-ohjaajaksi 
hyvän aikaa mutta se jäi suorittamatta loppuun. 
Kuitenkin päihde- ja mielenterveysasiat ja ihmi-
set ovat lähellä sydäntä olleet aina. Tykkään oppia 
jatkuvasti uutta, ottaa haasteita vastaan ja kehit-
tyä. Täällä pääsee toteuttamaan itseään juuri sillä 
tavalla kun kokee parhaaksi. Toimin kokemus-
asiantuntijana ja vertaisohjaajana sekä tietenkin 
haen hyviä nousuja esimerkiksi kiipeilyn kautta! 

Tässä yhteisössä on kaikin puolin hyvä olla, saa 
olla oma itsensä, porukka on turvallinen ja tukeva 
<3

Moikka!
OLEN JANIKA, 25-vuotias nuoriso- ja yhteisöoh-
jaajaopiskelija. Opiskelen ensimmäistä vuotta. 
Aloitin Yadilla Street Teamissa työharjoittelun 
21.03. harjoittelu päättyi 20.5.

Harjoittelu on mennyt tosi nopeasti ja olen viih-
tynyt hyvin (portaita lukuun ottamatta). Päädyin 
Yadille harjoitteluun siten, kun kävimme luokan 
kanssa tutustumassa yadiin, kiinnostuin paikas-
ta ja kysyin, pääsisinkö harjoitteluun.

Yadilla on tosi kiva ja rento meininki. Olen oppi-
nut paljon uusia asioita. Olen oppinut sen, miten 
tärkeää digitaalinen nuorisotyö on. 

Moikka yadilaiset! 

Olen tarkistanut tehtäviä, postittanut materiaaleja, kirjoittanut blogia, päivittänyt somea, 
osallistunut discordiin, olen ollut VIDA-hankkeen loppuseminaarissa, ollut mukana tehtä-
vien suunnittelussa.

Terkkuja kaikille! Viettäkää hauska kesä.
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S
KEIT TITAPULILLA HUOLLE-
TAAN IHMISIÄ ja skeittilautoja. 
Nuorille tarjotaan tukea, tera-
piaa ja apua arjen haasteisiin. 
Ilmaisen ruokajakelun lisäksi 
tapulilla voi nauttia kahvia, 

teetä ja virvokkeita edulliseen hintaan. 
Skeittitapulilta saa lainaan skeittilaudan ja 
suojat veloituksetta. Välineitä voi käyttää 
kirjastonpuiston skeittialueella tapulin au-
kioloaikoina.

Skeittitapulin mahdollistavat Pirkanmaan 
Kaarikoirat ry, Tampereen vanha kirkko sekä 
YAD Youth Against Drugs ry yhteistyössä 
Tampereen kaupungin kanssa.

Skeittitapuli palvelee Vanhan kirkon kello-
tapulissa Tampereen keskustorin kulmalla 
kesäkuun alusta elokuun loppuun arkisin 
klo 14–20.

Skeittitapuli avautuu 
Tampereen ytimeen! 

Että mitä siis?  
YAD ry tarjoaa Skate in -palvelua aina maa-
nantaisin klo 14–18 Vanhalla kirkolla. 

Voit skeitata Vanhaan kirkkoon kertatera-
piaan tai keskustelemaan päihteistä ilman 
ajanvarausta. Skeittitapulin Skate in -palve-
lut ovat maksuttomia ja anonyymeja palve-
luita 16–35-vuotiaille. 

Voit keskustella päihteistä kokemusasi-
antuntijan tai Hamppupellon työntekijän 
kanssa. Kokemusasiantuntijat ovat YAD ry:n 
kouluttamia nuoria aikuisia, joilla on oma 
kokemus huumeiden käytön aiheuttamista 
haitoista ja näistä selviämisestä.

Teksti: Peik Erhola
Kuva: Katrina Hämäläinen
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Ruokajakelu
klo 14 ->

Skate in -
palvelut
Vanhalla
kirkolla 
klo 14-18

Skeittikoulu
kaikenikäisille
aloittelijoille

klo 15-17

Ruokajakelu
klo 14 ->

Sosiaalinen
skeittiryhmä

klo 14-16

Marhaban &
Pakolais-

nuorten tuki ry
klo 14-16 

Skeittausta,
Tapuliklubi-
konsertteja

Kahvio avoinna ma-pe klo 14-20
Skeittilautojen ja suojien lainaus veloituksetta

Tarkemmat infot ja aikataulut:
www.skeittitapuli.fi 

Kirjastonpuisto, Tampere

Kaikille 16–30-vuotiaille avoimessa ryh-
mässä skeitataan hyvässä porukassa ilman 
turhia paineita. Ryhmässä kokeillaan eri-
laisia lähestymistapoja skeittaukseen ja sa-
malla lisätään osallistujien henkistä ja fyy-
sistä hyvinvointia.

Omia välineitä ei tarvita eikä aikaisempaa 
kokemusta skeittauksesta vaadita.

ILMOITTAUDU sähköpostilla osoitteeseen: 
info@skeittitapuli.fi tai tekstarilla/What-
sappilla numeroon 0401681621 / Peik

Tervetuloa YAD:n ja Kaarikoirien sosiaaliseen 
skeittiryhmään keskiviikkoisin klo 14–16!
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Peltotyöt jatkuvat!

KEVÄT ON KASVUN aikaa ja niin myös meillä Hamppupellossa. Hamp-
pupelto sai kasvuun vauhtia, kun huhtikuussa pääsimme aloitta-
maan STEA:n tukemana kolmivuotisena kehittämishankkeena. Tu-
levan kolmen vuoden aikana Hamppupellossa tullaan jatkamaan 
viime vuosilta tuttuja juttuja ja kehittämään ja kokeilemaan paljon 
myös uutta. Hankkeen tavoitteena on vähentää kannabiksen käy-

töstä nuorille aikuisille (18–35-vuotiaat) aiheutuvia haittoja. Hamppupelto tarjoaa 
anonyymia keskusteluapua, toiminnallisia ryhmiä, vertaistukea ja jalkautuvaa kan-
nabisterveysneuvontaa sekä pyrkii vaikuttamaan kannabisasenteisiin ja jakaa asian-
mukaista kannabistietoutta viestinnän keinoin. 

Hamppupelto kasvaa Tampereella, mutta kannabisterveysneuvontaa tullaan ko-
keilemaan tulevina vuosina yksittäisillä festareilla muualla Suomessa ja viestinnän 
avulla toivomme Hamppupellon leviävän hitaasti myös Tampereen ulkopuolelle.
Jos sinua kiinnostaa Hamppupellon kasvattaminen vertaisohjaajana tai käytät kan-
nabista ja kaipaat tukea hyvinvointiin, ole yhteydessä meihin! Tulevana kesänä mei-
tä voi tulla moikkaamaan Skeittitapulille, jossa olemme paikalla maanantaisin Skate 
in -palveluissa klo 14–18 ja välillä keskiviikon sosiaalisen skeittauksen ryhmässä.

- Riikka ja Tihu
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VIDA-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI järjestettiin 27.4. Tanssisali Lutakossa. 
Oli mahtavaa saada kaikki hankkeen kansainväliset kumppanit koolle ja VIDAn mats-
kut käyttöön! Hankkeen päihdekasvatusmateriaalit on suunniteltu yhdessä nuorten 
kanssa ja niitä voivat hyödyntää esimerkiksi nuoriso-ohjaajat pienryhmätyöskentelys-
sä. VIDA:n pelillisissä tehtävissä on ehkäisevän huumetyön sisältöjä esim. huumausai-
neista, vaikutuksista, riskeistä, riippuvuuksista, toipumisesta jne. Kannattaa tsekata! 

Matskut saat käyttöösi ilmoittautumalla VIDA MOOC -kurssille: 
https://canvas.instructure.com/enroll/9JWHXL

VIDA-hanke sai onnellisen lopunVIDA-hanke sai onnellisen lopun

Kuvat: Saara Mansikka-aho
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TERVEPPÄ TERVE! Alkaa meillä täällä Jyväs-
kylässä oleen talvi takana ja kesä edessä. 

Meiän talvi meni kivasti kiipeillessä ja toi-
mistolla Vaikuta-iltojen ja paikkareiden 
parissa, mukaan mahtui myös crossfittiä, 
jalkautumista, keilaamista, vappumeininke-
jä, Tampere-reissuja ja muita vaihtoehtosia 
trippejä.

Mun mielestä parasta on ollut kiipeileminen 
ja on hienoo että siitä on muutkin innostu-
nu! Kesä me vietetäänkin sit festareiden, ul-
koliikunnan ja mukavan tekemisen parissa! 

HYVÄÄ KESÄÄ,
terveisin Jyväskylän porukka :)!

    
- Patu

YAD jyväskylän kuulumisia

"Jkl toimistosta on tullut itselleni 
kuin toinen koti ja perhe, sinne on aina 

yhtä hyvä fiilis mennä käymään." 

- Erika 

"Sulkkis ja seinäkiipeily 
on ollut superkivaa"

- Pinja

"Mun täytyy kehua ryhmähenkeä 
ja sitä että kaikki saavat 

olla oma itsensä." 

- Krisu
 

Kuva: Katrina Hämäläinen
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L
UTAKON TOIMISTOLLA ON odotta-
va kihelmöinti. On perjantai-ilta 
20.5. ja alkamassa on viikonlopun 
kestävä Vapaaehtoiskoulutus. 
Osallistujia on tullut Jyväskylän 
lisäksi myös Tampereelta, Jäm-

sästä, Kuopiosta ja jopa Oulusta. Paikalle 
on saapunut niin uusia tuttavuuksia, kuin 
vanhoja konkareitakin. Seuraavana aamuna 
odottaa Yläkaupungin yön toiminta. 

Lauantaiaamuna pääsimme ryhmissä etsi-
mään tietoa eri huumeista ja niiden vaiku-
tuksista. Pienryhmien sisällä oli hyvä pu-
hina ja pöhinä ja vaikutti siltä, että kaikki 
pääsivät kokeilemaan ja oppimaan. 

ILTAPÄIVÄLLÄ JALKAUTUMINEN Yläkau-
pungin Yöhön sai alkunsa. Kolme ryhmää 

pääsi kokeilemaan siipiään infopisteellä, 
Kirkkopuiston piknikillä ja toimistolla Tik-
Tokin markkinoinnissa. 

OLI HUIPPUA HUOMATA, kuinka vapaaeh-
toiset puhkesivat kukkaan infopistetoimin-
nalla. Kohtaamiset oikeassa tilanteessa vai-
kuttivat antavan paljon sekä infopisteellä 
kävijöille, että myös meidän vapaaehtois-
kouluttautujillemme. 

Uuden oppiminen, uusien tuttavien saami-
nen, sosiaaliset kohtaamiset, toiminta yh-
teiseen hiileen puhaltamalla ja hyvä ruoka. 
Kokemus koulutuksesta tarjosi tätä kaikkea. 

KIITOS KAIKILLE

- Ana

Vapaaehtoiskoulutuksen tunnelmiaVapaaehtoiskoulutuksen tunnelmia
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Kuva: Katrina Hämäläinen
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O LETKO HUOMANNUT, ETTÄ 
nyt kevään aikana ja kesän 
kynnyksellä mielialassasi 
olisi tapahtunut muutok-
sia? On todettu, että valol-
la on merkittävä vaikutus 

ihmisen mielialaan. Auringonvalo vaikuttaa 
myös hormonitoimintaamme, esimerkik-
si dopamiinin ja testosteronin tuotantoon, 
ja täten myös aistimme virittäytyvät huo-
maamaan herkemmin nautintoa tuottavia 
virikkeitä. Mielialalla sekä hormonitoimin-
nallamme on selkeä yhteys myös seksuaali-
seen haluumme, jonka vuoksi kevään ja ke-
sän aikana etsimme aktiivisemmin erilaisia 
nautinnon lähteitä. Meillä on myös usein 
odotuksia kesää kohtaan, koska pääsemme 
kesälomalle ja olemme suunnitelleet talven 
aikana mitä kaikkea haluamme loman aika-
na tehdä. Helmikuussa varatut festariliput 
voivat poltella jo taskussa, lämmin kesä-
yö kaupungilla kutkuttelee tai haluat vaan 
chillata erilaisin keinoin rentoutuen.

Niin kuin sanottua, kesällä etsimme aktiivi-
semmin erilaisia nautinnon lähteitä. Nau-
tintoa voi tuottaa esimerkiksi päihteiden 
käyttö. Kesällä saatamme kuumana päivänä 
hakea nautintoa viileästä oluesta ravintolan 
terassilla tai nauttia nurmikolla savujen an-
tamasta rauhasta, jonka käyttö voi auttaa py-
sähtymään hetkeen. Saatamme myös sekoit-
taa erilaisia nautinnon tuottajia keskenään, 
jotta maksimoisimme kokonaisvaltaisen 
nautinnon tunteen. Savujen jälkeen sek-
si voi tuntua erityisen hyvältä tai päihteen 
antamalla rohkeudella uskallamme lähestyä 
vetovoimaa huokuvaa ihmistä toivoen mah-
dollista seksuaalista kanssakäymistä. 

Kesään kohdistuneiden odotusten vuoksi 
meidän voi olla joskus haastavaa kontrolloi-
da halujamme nautinnon suhteen. Odotus-
ten vuoksi meidän voi olla haastavaa rajata 
itseämme ja nautinnon vapauttamat hor-
monit vievät mennessään. Terassilla otettu 
olut voi venähtää aamuyön pikkutunneille 
tai otamme liian ison annoksen päihdyttä-
vää ainetta. Kun menetämme otteen kont-
rollista päihteiden käytön suhteen, niin 
meidän on myös haastavampaa tunnistaa 
omia rajojamme seksin suhteen. Päihtei-
den käyttö yhdistettynä seksiin on varmasti 
monelle meistä tuttua, sillä niin kesä kuin 
päihteetkin virittävät aistimme nautinnol-
le ja tekevät meidät rohkeammaksi lähes-
tyä intiimissä mielessä. Päihteet kuitenkin 
vaikuttavat meidän estoihimme, jonka joh-
dosta saatamme rikkoa omia tai kumppanin 
rajoja. Päihteiden liikakäyttö voi vaikeuttaa 
orgasmin saamista sekä pitkässä juoksussa 
vaikuttaa seksuaalisiin haluihimme.  

Päihteet pieninä annoksina voivat olla vaa-
rattomia, jos otat niitä sinulle tutussa ja tur-
vallisessa seurassa ne voivat auttaa vapau-
tumaan ja rentoutumaan. Jos haluaa nauttia 
seksistä sekä päihteistä samanaikaisesti, on 
hyvä pitäytyä aineissa, joiden vaikutukset 
ovat sinulle ennestään tuttuja. Silti päih-
teiden käytön ja seksin yhdistämisessä on 
syytä olla varovainen, sillä päihteen vaiku-
tukseen ja seksuaaliseen suoriutumiseen 
vaikuttavat myös muut tekijät, kuten väsy-
mys ja stressi. On kuitenkin tärkeää tarkas-
tella itseään vastaten kysymykseen: voiko 
seksiä harrastaa ilman, että on päihteiden 
vaikutuksen alaisena?

Kesä on
nautintojen aikaanautintojen aikaa
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KOSKA PÄIHTEET VAIKUTTAVAT estoihimme 
ja sitä kautta rajoihimme, on meidän hyvä 
olla tietoisia siitä, minkälaisesta kosketuk-
sesta pidämme ja mitä emme halua lakanoi-
den välissä tehdä. Omat rajat ovat sitä, että 
tietää kuka saa sinua koskettaa, miten saa 
koskettaa ja milloin saa koskettaa. Omiin 
rajoihin kuuluu myös fyysisyyden lisäksi 
tapa, miten haluat sinulle puhuttavan. Sek-
siä harrastavien ihmisten välillä on oltava 
suostumus. Yhteinen suostumus seksiin 
saadaan puhumalla, esimerkiksi kysymällä 
suoraan “pannaanko” tai tilanteen edetes-
sä varmistaa, että kosketus tuntuu hyvältä. 
Kun koet, että rajasi ylittyvät voit sanoa, et-
tet halua enää jatkaa tai voit poistua tilan-
teesta kokonaan. 

Rajojen lisäksi kesällä on erityisesti huo-
mioitava turvaseksin tärkeys. Päihteiden 
vaikutuksen alaisena tai kesän kiimassa eh-
käisy saattaa unohtua helposti, kun haluat 
mahdollisimman nopeasti sukeltaa nautin-
non syövereihin. On tärkeää kuitenkin pitää 
kortsut ja suuseksisuojat mukana tai käyttää 
ehkäisypillereitä, joiden avulla vapaudut 
nauttimaan seksistä ilman huolta seksitau-
deista tai raskaudesta. Tekevälle kuitenkin 
sattuu, jonka vuoksi säännölliset seksitau-
titestit ovat jokaiselle seksiä harrastavalle 
paikallaan. Kortsut (joista voi tehdä myös 

suuseksisuojan) voi hakea tänäkin kesänä 
YADin infopisteeltä. YADin vapaaehtois-
nuoret ovat pitämässä tuttuja infopisteitä 
kesän festareilla. Infopisteellä festarikävi-
jät saavat halutessaan vastata muutamaan 
huumeaiheiseen kysymykseen, josta palkin-
noksi voi valita kondomipaketin tai korva-
tulpat.

Haluan levittää seksin ilosanomaa, jonka 
vuoksi kannustan teitä kaikkia nauttimaan 
tänä kesänä itsestänne sooloseksin muo-
dossa ja/tai kumppanista/kumppaneista 
suojatusti, sekä omat rajanne tunnistaen. 
Seksi on parasta selvinpäin, sillä silloin 
pystyt olemaan alttiimpi omille aisteillesi, 
nautinnollesi ja sen rajoille. Seksi tuottaa 
aivoissa luonnollista oksitosiinia. Oksito-
siini sekoitettuna kesällä voimistuneeseen 
dopamiinin tuotantoon on paras nautinnon 
cocktail, mistä voit päihtyä ilman erillisiä 
nautintoaineita. Seksuaalinen nautinto voi 
hetken huuman lisäksi myös ennaltaehkäis-
tä tai lievittää stressiä sekä helpottaa kipu-
tiloja. 

NAUTI SIIS KESÄLLÄ luonnollisesta hor-
monicocktailista, jonka avulla voit päihtyä 
nautinnosta. Ei muuta kuin sex, hugs & 
rock’n’roll everybody!

- Lumikki Selander, sosionomi 
ja tuleva seksuaalineuvoja

 

Lähteet: 
Miten kesä vaikuttaa seksuaaliseen haluun? Osmo Kontula ja Leena Väisälä, 2013 
https://www.duodecimlehti.fi/duo11070 
Tietoa seksuaalisuudesta, Mielenterveystalo.fi, n.d. 
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/seksuaalisuuden_
omahoito/Pages/tietoa_seksuaalisuudesta.aspx 
Omat rajat seksissä, Sexpo- säätiö, 2021 
Suostumus, Sexpo- säätiö, 2022 
https://sexpo.fi/kootusti-tietoa/suostumus/ 
Parempaa seksiä, Elina Tanskanen, 2019 
BDSM-aapinen, Tiia Forsström & Jouni Forsström, 2019 

nautintojen aikaanautintojen aikaa
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M
INÄ TULIN MUKAAN Hamp-
pupellon Hyviä Nousuja 
-kiipeilykerhoon aivan kes-
ken kaiken ja melko sattu-
malta. Kaipasin elämääni 
jotakin oikeaa hyvinvointia 

tuottavaa tekemistä ja arjen kiinnekohtaa. 
En arvannut, että samalla pääsen mukaan 
aivan mahtavaan porukkaan! Heti ensim-
mäisestä kerrasta tunsin kuuluvani jouk-
koon. Ilmapiiri on meillä uskomattoman 
kannustava. Ilman ihania ja tukevia ihmi-
siä en usko, että olisin uskaltanut kohdata 
korkeanpaikankammoa. Olen saanut tässä 
kuluvan puolen vuoden aikana kasvattaa 
luottamusta köydestä roikkuen aivan iha-
nien ihmisen varmistuksen varassa, ja se on 
ollut minulle äärimmäisen tärkeää. Tämän 
pikku yhteisön kanssa on saanut oikeasti 
ylittää itsensä ja kasvattaa luottamusta sekä 

toisiin, että itseensä. Sellaisina päivinä, kun 
olen lähtenyt kiipeilysalille mieli täynnä 
mustaa, olen lähtenyt pois kepein rinnoin ja 
hymyillen.  
 
SAMALLA OLEN TUTUSTUNUT enemmän 
YAD:n muuhunkin toimintaan ja huoman-
nut, että siinäkin sama meininki jatkuu; ih-
miset ovat avoimia ja rentoja, ja arvot ovat 
todellakin kohdallaan. Tällaisessa on mie-
lellään mukana! Harvemmin olen elämäs-
säni ollut porukassa, jonka kanssa oleminen 
on näin helppoa ja mukavaa. Kaikki otetaan 
avosylin vastaan sellaisinaan, erilaisina, 
omanlaisina persoonina. Kaikilla on tilaa 
olla yhdessä erikseen itsenään. 

Alkavaa kesäkautta ja ulkokiipeilyä odotel-
lessa! 

- Roxana

Hyviä nousuja
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Terveisiä selkeeltä tripiltä

V IETIMME KOKEMUSASIAN-
TUNTIJAVIIKONLOPPUA 
13.–15. toukokuuta Koren-
to Art ry:n taideresidenssi 
Sävärissä. Aiheena meillä 

oli traumasensitiivisyys ja tietenkin TULI! 
Säväriin laskeuduttiin lempeästi laventelin 
tuoksussa ja maadoituimme rummun tah-
dissa. Jaoimme monia tärkeitä hetkiä ja tii-
vistyimme porukkana. 

Kokemus oli kaikin puolin merkittävä ja us-
kon että kaikki oppivat lisää itsestään ja mi-
ten hyödyntää omia kokemuksiaan tulevissa 
kohtaamisissa. Parhaita puolia oli ehdotto-
masti myös pääasiassa villiyrteistä valmis-
tettu ravitseva ruoka! 

Viikonlopusta käteen jäi monia asioita, ku-
ten paljon hyviä työkaluja ja iso määrä kii-
tollisuutta <3

- Eeli
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YAD STREET TEAM YAD STREET TEAM 

YAD YOUTH AGAINST DRUGS

STREET TEAM

T
ÄMÄN KEVÄÄN ERITYIS-
PIIRRE Street Teamin mul-
tiversumissa on eittämättä 
ollut tämän vuoden kanna-
biskamppiksesta intoutu-
nut ”Yrtitä edes” -tehtävä. 

Street Teamia jo jokusen hassun vuoden 
nähneenä on päässyt kokemaan kaiken-
laista, mutta ennen 2022 huhtikuuta en 
ollut vielä postittanut kymmeniä kirjei-
tä vapaaehtoisille täynnä multaa. Teh-
tävän tarkoituksena tähän multaan oli 
tarkoitus istuttaa myös samaan settiin 
kuuluvia siemeniä, ja pisteitä ropisee 
sitä mukaa kun siemenet istuttaa ja jos 
siemenet lähtevät itämään sekä kasvavat 
huippuunsa. Janikan kanssa tätä tehtä-
vää tehdessä mietimme vielä, että olisi-
ko pieneen kirjeeseen mahdollista mah-
duttaa jonkin sorttista kasvatusastiaa, 
joten hieman itsekin epäröiden heitim-
me settiin mukaan vielä pahvilautasen. 
Mutta kuten mahtavasta Street Teamin 
yrttigalleriasta voi todeta: se toimi!!!!

TOINEN UUSI TEHTÄVÄ kantaa nimeä 
”Hyvinvointitestejä”, joka sisältää listan 
eri tahojen luomia testejä liittyen hyvin-
vointiin, persoonallisuustyyppeihin, di-
gitaalisuuteen sekä ihan kaikkeen. Niis-
tä voi olla apua suuntaa antamaan taikka 
herättelemään uusia ajatuksia. Kunhan 
muistaa että yksikään testi ei sua pysty 
täysin määrittämään ja ite tiedät itsesi 

parhaiten. Näiden lisäksi Street Teamin 
sivujen kautta pystyy taas tilaamaan ka-
tuliituja ja ansaitsemaan pisteitä myös 
polkupyöräilemällä kilometrikisassa. 
Käykää ottaa haltuun! 

TÄTÄ TEKSTIÄ KIRJOITTAESSA päässäni 
on snorkkeli, toista jalkaa koristaa räpy-
lä sekä virallinen YAD uniformu on vaih-
dettu jo etuajassa Hawaiji-paitaan tai jo-
honkin muuhun kliseeseen. No oikeasti 
ei ihan, mutta ajatuksen tasolla siirtymä 
lomalle alkaa olemaan läsnä. 

Mutta onneksi Street Team hulina ei ota 
siitä huolimatta pysähtyäkseen, vaan ke-
säkuun ajaksi ohjaajan penkille istuu jo 
aikaisemmin harjoittelustakin tuttu Os-
kar. Oskar tsekkailee raportteja, lähettää 
materiaalia, chattaa keskiviikon Discor-
deissa ja pitää kaikista striibaajista huo-
len sekä parantaa samalla koko maail-
man. On mukava astua lomalle tietäen 
että striiba on hyvissä käsissä! <3

- Taneli

Kuva: Kisuliu

Kuva:  eezmeralda
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Kuva: Mölli

Kuva: HemmuliXKuva: Kisuliu

Kuva:  eezmeralda

”YRTITÄ EDES” -tehtävän satoa:
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www.huumebiisit.fi

 
Kuuntele, keskustele, kommentoi:
www.huumebiisit.fi/hiphop/pyhimys-pettymys

PYHIMYS: 
Pettymys

M
IKKO KUOPPALA ON 
helsinkiläinen taitei-
lija, joka tunnetaan 
artistinimellään Py-
himys. Löytää hänet 
sen lisäksi tekemästä 

musiikkia mm. Ruger Hauer ja Lika-Aki 
nimien takaa. Mikkoa on nähty mm. Vain 
elämää -ohjelmassa ja tekemässä yhteis-
työtä Mieli ry:n sekä Pelastakaa Lapset 
ry:n kanssa, joiden kautta moni näkee 
hänet tänä päivänä koko perheen artis-
tina. Mutta onko asia kuitenkaan näin 
mustavalkoinen, takaavatko nämä yh-
teistyöt lapsiystävällisyyden?

Tutustuessani Mikon vuosia kestänee-
seen uraan, huomasin hänen joutuneen 
viime vuosien aikana monien kohujen 
kohteeksi, joiden seurauksena hänen 
muutamia vanhoja biisejä on suoratois-
topalveluista poistettu. En kuitenkaan 
törmännyt, että kukaan olisi ottanut 
kantaa tapaan, jolla Pyhimys käsittelee 

huumeita biiseissään, vaikka huumeet 
ovat tuntuneet olevan toistuva teema 
koko hänen uransa aikana. Eteenkin 
hänen vanhoissa biiseissänsä huumeita 
käsitellään ahkerasti hyvin radikaalisti, 
nykyään tilanne on vähän eri, eikä sa-
manlaisia radikaaleja kannanottoja hir-
veästi näy. Kuitenkin mm. hänen isoim-
massa hitissänsä Jättiläinen viitataan 
kokaiinilainien vetämiseen nenään, joka 
on tainnut mennä monelta ohi. Tieten-
kin jos vertaa vaikka Pyhimyksen hyvin 
vanhaan biisiin …ja aamulla Julia sai 
siivet, jonka tarina loppuu yliannostuk-
seen, ei yksi lause kokaiinilainien ve-
tämisestä hirveästi hetkauta.

Valitsin kuitenkin tarkasteltavaksi Py-
himyksen biiseistä Pettymyksen, jonka 
loppuosio puhuttelee mua itseäni. Ku-
ten sanoituksista voikin päätellä, kertoo 
loppuosio trippaamisesta jossain ”pa-
remmassa” paikassa ja jos et sinne asti 
pääse, vedä lisää. 

-  Milja



19Yadilainen 2/2022

PETTYMYS
ALbumilta pettymys (feat. Pauli hanhiniemi)

- - Kerro mulle mesta, missei kurjuutta oo
Niin vien sut sinne ja 

liimaudun kii sun vartaloon
Jokasellon oma selli, mut meil on oma 

sello ja jos vedetään noi pellit nii sit meil 
on oma kello ja mä painan sen pauselle, 

annan armoo joka lauseelle
Lääkitsen sut kuntoon, anna vastuuva-
pauslauseke sun houselle, niin mä sut 

elämäst parannan
Ja kun löydetään rauha, 

sinne rakennan verannan
Ja jos sun sydän särkyy 

niin mä fiksaan sen
Teen surullisen laulun 

ja joku miksaa sen, jos maksan liksaa sille
Ja jossei oo yli hunttii, voin tehä sen sun 

vuokses ei siin mee ku pari tuntii
Vaikken rahasta rakasta, 

enkä rakasta rahaa, 
se on vaa aikaa 

joka meijät toisistamme irti sahaa
Enemmin vaa ollaa ikuisesti 

täs hetkessä, autiolla rannikolla 
jolla näkyy vaan nestettä

Everestin huipulla kun jäätiköt on sulanu, 
sit meil on oma planeetta

Enks mä niin luvannu? 
Ja josset päässy perille kohteeseen niin mä 

pistän lisää ketamiinii sun pohkeeseen
Tää on aitoo, miksei olisi, miksei olisi, 
kukaan ei oo meiän maailman mikään 

vitun poliisi

Ne tulee väittää meijän onnee harhaksi, 
meijän taivasta pahaksi 

ja mua epäjumalaksi
Mutten vastaa niille sanoilla, 

en mä tarvitse niitä
En epäuskost rankase vaan palkitsen niitä

Ei tän harmonisen värähtelyn väliin 
pääse kukaan

Ja kun mä päätän lähtee 
nii otan sut mukaan

Mä otan sut mukaan, mä lupaan
Mä otan sut mukaan

(Salainen maailma 07
Tulva 08

Medium ja Paranoid 11
Ja 2015

Iso iso pettymys)

Älä tuu pilaa mun pilvee
Älä oo ilkee

Älä tuu pilaa mun pilvee
Miksä tekisit mulle sillee

Älä tuu pilaa mun pilvee
Älä oo ilkee

Älä tuu pilaa mun pilvee
Miks sä tekisit mulle sillee
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I lmoitustauluIlmoitustauluYAD YstäväkirjaYAD Ystäväkirja

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

Esittelemme joka Yadilaisessa 1–2 YADityyppiä.

NIMI:  Jonne

IKÄ: 28

HENKINEN IKÄ: 2, 8 tai 82

HOODIT:  
Tampere ja lähi- sekä syrjäseudut

MITEN PÄÄDYIN YADIIN: 
Seinäkiipeilyryhmä tais olla!

PARAS YAD-MUISTONI: 
Menneet, olevat ja tulevat hommelit!

NÄISTÄ ASIOISTA TYKKÄÄN 
JUURI NYT: 
Hidas ja nopea musiikki, lintujen kryp-
tinen laulu, kimalaiset, tyypit, aurin-
gonnousu ja -lasku, kadunlakaisijat ja 
risteettömät/risteyksettömät (???) ta-
saisella asfaltilla päällystetyt alamäet

MOTTO: Ei mottoja

LEMPISUKLAA: 
Mahdollisimman paljon suklaata vaan

MUITA TERVEISIÄ: Ugh!
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I lmoitustauluIlmoitustaulu

 » Näin pääset mukaan: rekisteröidy osoitteessa www.kilometrikisa.fi
 » Kirjoita YADin joukkueen osallistumiskoodi: YAD2022
 » Kilometrikisa alkoi 1.5., mutta mukaan joukkueeseen voi liittyä läpi 

kesän, 22.9. saakka, jolloin kisa päättyy.

Tuu polkeen kilometrejä YAD:n joukkueeseen:

Tukea, ei tuomioita
 » YAD peräänkuuluttaa kesäkampanjallaan Tukea, ei tuomioita
 » Vapaaehtoiset saavat käyttöönsä Jonnen (viereisellä sivulla) suunnittelemat 

valkoiset t-paidat, joissa selässä Tukea, ei tuomioita -printti <3

 » Elokuun viimeisenä päivänä muistamme yliannostukseen menehtyneitä ja 
muistutamme yliannostusriskeistä, www.overdoseday.com

 » Kampanjassa ovat tänä vuonna mukana ehkäisevän päihdetyön verkoston 
järjestöt. Järjestöjen logot värjätään päivän ajaksi kampanjan tunnusvärillä, 
violetilla ja somessa lisätään tietoisuutta yliannostusriskeistä ja niiden välttä-
misestä.

 » Tänä vuonna ept-verkosto haastaa myös kunnat mukaan valaisemaan raken-
nuksia violetilla, tietoisuuden lisäämiseksi.

Overdose Awareness day 31.8.
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Yhte yst iedotYhte yst iedotTapahtumak alenteriTapahtumak alenteri

Heinäkuu
 » 1.–3.7. Weekend Festival
 » 15.–17.7. Helsinki miitti
 » 14.–16.7. Suomipop Festivaali
 » 29.–30.7. Puntala-rock 
 » 30.7. Pori Pride

KESÄKUU
 » 4.6. YlexPop
 » 11.6. Äänekoski Äksön
 » 16.–19.6. Oulu miitti
 » 22.–25.6. Nummirock
 » 30.6.–2.7. Provinssi

ELOkuu
 » 31.8. Overdose Awareness Day 31.8.

Skeittitapuli palvelee 

Tampereella koko kesän 

(kts. 6–7)



Yhte yst iedotYhte yst 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)

LUTAKONAUKIO 3, 40100 JYVÄSKYLÄ

Iida Porkka
ehkäisevän huumetyön 
suunnittelija
050 522 8708

Saara Mansikka-aho
järjestötiedottaja
040 350 0644

Taneli Hytönen
verkkovapaaehtoistyön 
suunnittelija 
(Street Team)
0400 234 317

HALLITUSKATU 25, 33200 TAMPERE

Eeva-Kaisa Hohenthal
toiminnanjohtaja
040 551 9067

Tampere

Jemina Niemi
ehkäisevän huumetyön 
suunnittelija
040 626 8393

@YAD_ry #YADry

YAD Youth Against Drugs ry

www.yad.fi

YAD Youth Against Drugs ry

@YAD_ry #YADry

@yadlife

Tapahtumak alenteriTapahtumak alenteri

Heinäkuu
 » 1.–3.7. Weekend Festival
 » 15.–17.7. Helsinki miitti
 » 14.–16.7. Suomipop Festivaali
 » 29.–30.7. Puntala-rock 
 » 30.7. Pori Pride

Katrina Hämäläinen
oppisopimustyöntekijä,
järjestötiedottaja
040 721 2415 

Riikka Peltola
projektityöntekijä
Hamppupelto
040 553 5701 

Tihu Tiittanen
projektityöntekijä
Hamppupelto
040 168 6781

Peik Erhola
projektityöntekijä
Skeittitapuli
040 168 1621 

Ella Kuoppala
vapaaehtoistyön 
koordinaattori
040 152 8160
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21.5. Yläkaupungin Yö
4.6. YlexPop
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30.7. Pori Pride
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omioita
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