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Pääkirjoitus

YAD:n KEXIT
"Olemmeko viimein 

tulossa pisteeseen, missä 
vallitsevan huumepolitiikan 
kyseenalaistaminen ei ole 

poliittinen itsemurha?"

Y
AD:N SYKSYYN ON kuulu-
nut hienoja asioita! Työn-
tekijöiden kesken olemme 
keskustelleet jo järjestön 
KEXITistä eli korona-exi-
tistä. Tuntuu hienolta olla 

pisteessä, missä voi suunnitella järjestö-
työn arkirutiineihin palaamisesta. Toki 
vastuullisesti, varovaisesti ja riskit huo-
mioon ottaen.

Kävimme elokuussa vapaaehtoisten kera 
Kuusamossa. Olin ensimmäistä kertaa 
yhtään isomman porukan kanssa liik-
keellä sitten alkuvuoden 2020. Tuntui 
hyvältä, kun Tiimipäiviä ei tarvinnut pe-
rua, siirtää, muuttaa hybridiksi tai tyys-
tin etämuotoiseksi. Kaikista näistäkin 
vaihtoehdoista keskusteltiin. Pieni askel 
kohti normaalia tämäkin.

KUUSAMOSSA VISIOITIIN VAPAAEH-
TOISTEN KANSSA, miltä täydellinen YAD 
näyttää vuonna 2026 ja mitä järjestö 
silloin tekee. Tämä oli osa järjestön stra-
tegiatyötä, joka on par’aikaa käynnissä. 
Syyskuun puolivälissä kokoonnuimme 
työntekijöiden kera Virroille jatkamaan 
strategian kimpussa. Vuosien 2022-2025 
strategia tullaan julkaisemaan loppu-
vuodesta.

JA LOPUKSI VIELÄ mielenkiintoisia uu-
tisia Vihreitten puoluekokouksesta. 
Vihreät on ensimmäinen suomalainen 
puolue, joka virallisesti kannattaa kan-
nabiksen laillistamista. Tämä tarkoitta-
nee, että huumeista tullaan keskustele-
maan politiikassa aiempaa enemmän. Ja 
tämä on erittäin hyvä asia! Olemmeko 
viimein tulossa pisteeseen, missä vallit-
sevan huumepolitiikan kyseenalaistami-
nen ei ole poliittinen itsemurha?

Paremman, tieteellisemmän ja inhimil-
lisemmän päihdekeskustelun puolesta,

Janne Paananen
toiminnanjohtaja

YAD Youth Against Drugs ry
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YAD:N JÄSENMAKSUN maksaneet jäse-
net voivat asettua ehdolle järjestön hal-
litukseen. Hallitus valitaan syyskokouk-
sessa 20.11. Jyväskylässä.

SINULLA EI TARVITSE olla aiempaa ko-
kemusta hallitustyöskentelystä. Uusi 
hallitus kokoontuu tammikuussa pe-
rehdytyspäivään, jolloin käydään yh-
distystoiminnan ja hallitustyöskentelyn 
keskeisimmät asiat läpi. YAD:ssa halli-

tus toimii toiminnanjohtajan pomona 
ja päättää järjestön linjauksista. Halli-
tuksessa uuden jäsenen kausi on kaksi 
vuotta ja uudelleen valitus toimikausi 
on yhden vuoden.

MIKÄLI HALUAT HAKEA HALLITUKSEEN 
tai sinulla on kysyttävää hallituksessa 
toimimisesta, lähetä sähköpostia Jan-
nelle (janne.paananen@yad.fi) vii-
meistään 7.11.

Haluatko mukaan YAD:n hallitukseen?

Ella on YAD:n Vuoden Vapaaehtoinen 2021!Ella on YAD:n Vuoden Vapaaehtoinen 2021!

ELLANOORA ON TEHNYT VAPAAEHTOISENA ehkäisevää huumetyötä nuorten 
parissa YAD Youth Against Drugs ry:ssä 3,5 vuotta. Hän on ollut mukana ideoi-
massa, kehittämässä ja toteuttamassa kannabista käyttäville nuorille suunnattu-
ja oma-apumateriaaleja, jotka ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten käy-
tössä mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Lisäksi Ellanoora on ollut tekemässä 
Kannabispaku-videoita, jotka tarjoavat tietoa ja tukea kannabiksesta aiheutuvi-
en haittojen vähentämiseen. Hän on toiminut vertaisohjaajana terapeuttisessa 
kiipeilyryhmässä. Vertaisohjaajana hän on innoittava, turvallinen ja läsnäoleva. 
Ellanoora on vapaaehtoisena vaikuttanut koko järjestön ilmapiiriin ja toimintaan 
innostavasti ja rikastuttanut ja laajentanut näkemyksiä vapaaehtoisena toimimi-
sesta.

Ellanoora on YAD:n ehdokas Kansalaisareenan järjestämässä Vuoden vapaaehtoi-
nen -äänestyksessä! Äänestys on auki 1.–29.10. 2021 osoitteessa:

WWW.KANSALAISAREENA.FI/VAPAAEHTOINEN

Ella löytyy ehdokasluettelosta Tampereen kohdalta. Ellan kuvan ja tervehdyksen 
löydät tämän Yadilaisen sivuilta 13!
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Kutsu YAD ry:n 
syyskokoukseen
AIKA: la 20.11.2021 klo 12.00.

PAIKKA: YAD:n Jyväskylän toimisto Lutakossa (Lutakonaukio 3) sekä Zoomissa.

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Päätetään työjärjestys

4. Käsitellään ja vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma

5. Käsitellään ja vahvistetaan YAD:n strategia vuosille 2022-2025

6. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta

7. Nimetään edustajat niihin järjestöihin ja yhteistyöryhmiin, joissa yhdistyksellä on 
edustusoikeus.

8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä, valitaan puheenjohtaja ja hallitus

9. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

10. Käsitellään muut mahdolliset asiat

11. Päätetään kokous

Tervetuloa kokoukseen! 
Äänioikeus on kaikilla jäsenmaksun maksaneilla.

Kokoukseen on myös mahdollista osallistua etäyhteyksin. 
Mikäli haluat näin tehdä,  niin ilmoita siitä viimeistään 18.11. 
osoitteeseen janne.paananen@yad.fi. 
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TIIMIPÄIVÄT KUUSAMOSSA 
26.08.-29.08.2021

KEVÄT 2020. 
YADin tiimipäivien piti suunnata Unkarin 
Budapestiin, jonne minutkin kutsuttiin ja 
olin siitä todella innoissani. Sitten tulikin 
koronavirus, ja paljon odotettu matka pe-
ruuntui, mikä oli varmasti kaikille kutsun 
saaneille iso pettymys. Tiimipäivät siirret-
tiin tämän vuoden syksyyn, jolloin kohteeksi 
tulikin koti-Suomi ja Kuusamon maisemat.

Lähtöpäivää edeltävinä päivinä kävin itseni 
kanssa vielä pientä pohdintaa, lähdenkö sit-
tenkään matkaan. Olisiko pahentuneen ko-
ronatilanteen suhteen fiksumpi jäädä kotiin, 
vaikka yli puolet porukasta onkin perunut? 
Jaksanko istua autossa monta tuntia, kes-
tääkö kroppa, miten saan ajan kulumaan? 
Kuitenkin, lähtöpäivän aamuna kello yh-
deksän olin muiden Tampereelta lähtevien 
kanssa sulloutuneena Tihun kuljettamaan 
valkoiseen minibussiin. 

Lähdettiin hiljalleen etenemään, ja mat-
ka Kuusamoon saattoi alkaa. Kuulokkeisiin 
tietenkin fiilistä nostattamaan tuo Dannyn 
ikivihreä "Kuusamo"-kappale.  

MATKALLA PYSÄHDYTTIIN mm. Lutakossa, 
jossa Jyväskylästä lähtevä porukka starttasi 
toisen auton, sekä ruokatauolle legendaa-
riselle Matin ja Liisan asemalla Lapinlah-
della. Noin kahdeksan aikaan olimmekin 
perillä majapaikassamme, nuoriso-ja ret-
keilykeskus Oivangissa. Majoituimme Tee-
ri-rakennuksessa, jossa useamman tunnin 
automatkan jälkeen pidimme hetken hen-
gähdystauon ja aloitimme esittelykierrok-
sen. Kerroimme nimemme, sekä erilaisin 
esinein sen hetken fiilikset, mikä liittää 
kunkin meistä Yadiin ja jotain itseen liitty-
vää. Esittelyn jälkeen majoituimme kolmen 
hengen huoneisiimme sekä söimme iltapa-
laa, osa jäi vielä pelaamaan lautapelejä olo-
huoneeseen.

by Katja J.

Kuva: Katrina Hämäläinen
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Seuraavana aamuna mentiin kahdeksan 
maissa syömään maittava aamupala, ja 
otettiin keittiöstä mukaan retkieväät – läm-
mintä juomaa termospulloon, ja mm.leipää, 
grillimakkaraa, banaania jne. Ohjelmassa oli 
pieni Karhunkierros, eli 12 kilometrin vael-
lus Oulangan kansallispuiston alueella. Au-
tomatka perille kesti noin puoli tuntia, suu-
rin piirtein kymmenen tienoilla aloitimme 
vaelluksen suurimman osan kanssa. Muu-
tama meni lyhyemmän 3 kilometrin lenkin.  

MATKAN VARRELLA oli mykistävän upeita 
koskia, vesiputouksia, muutamia riippu-
siltoja, sekä vehreää luontoa kuin jostakin 
satumetsästä. Portaita riitti myös – yhdessä 
kohtaa tuli mentyä kolmisensataa porrasas-
kelmaa. Oli näköalatasanteita joissa ihailla 
kallioita ja puumeriä, joita jatkui silmän 
kantamattomiin. Pitkospuut ylittivät muu-
taman suon, raikas ilma virkisti aamuvä-
synyttä mieltä ja olo oli hyvin onnellinen 
siitä, että asuu näinkin kauniin luonnon 
täyttämässä maassa. Arvostus tätä kaikkea 
kohtaan kasvoi, sitä ei aina osaa ajatella-
kaan. Ajattelin että matkan menee äkkiä kun 
ripeästi tarpoo, mutta kyllä siinä maisemia 
kuvatessa meni varsin hyvin aikaa.. :) Py-
sähdyttiin syömään retkieväitä tasaisin vä-
liajoin ja vain ihastelemaan kaikkea, jotkut 
bongailivat lintuja sekä erikoisen näköisiä 
puita. Liikkeellä oli paljon muutakin väkeä ja 
välillä portaissa oli ruuhkaa. Onneksi meille 
sattui lämmin päivä vaellukseen, villasukat 
ja paksu neule päätyivät reppuun jo vajaan 
kolmen kilometrin matkan kohdalla. Varsi-
naisia odotuksia ei ollut Karhunkierroksel-
le, mutta kuuluisan Myllykosken kuohujen 
jälkeenkin tuntui että kaikki pienetkin odo-
tukset ylitettiin reippaasti. Saavuttuamme 
takaisin lähtöpisteelle palasimme Oivankiin 
syömään.

Pienen lepotauon jälkeen ohjelmassa oli 
kuvasuunnistusta Iidan toimesta, etsimme 
lähimaastoon piilotetut pyramidin palaset 
pareittain ja ne löydettyämme kävimme läpi 
tarvepyramidin kohtia, eli Maslow'n tarve-

hierarkiaa. Keskustelimme aiheesta ja ihmi-
syydestä, jonka lopuksi kaikki saivat Iidalta 
oman stressinhallinta-kortin.

Loppupäivän luultavasti odotetuin ohjel-
manumero olikin kahden tunnin sauna-
vuoro, jossa moni kyllä vietti aikaa lähes 
minuutilleen sen kaksi tuntia. Taisi Kar-
hunkierros tuntua vähän kaikkien jaloissa... 
Rohkeimmat kävivät uimassa, tai vähintään 
pulahtamassa Elijärven viileässä vedessä, 
allekirjoittanut kastoi vain varpaat sillä kas-
tumista olisi luvassa seuraavana päivänä.. 
saunan jälkeen oli taas iltapalaa ja Aliaksen 
peluuta, jonka itse taas skippasin ja suunta-
sin nukkumaan.

TAAS UUSI AAMU, herkullinen aamiainen 
äkkiä ääntä kohti ja autoon, sillä tänään oli 
luvassa lauantain toiminnallinen osuus eli 
koskiseikkailu! Stella Polairiksen porukka 
esitteli itsensä ja ojensi meille varusteet, eli 
kumisaappaat, kumihousut ja -takin sekä 
kypärän ja pelastusliivit. Porukka jakautui 
kahteen veneeseen Lumin ja Kallen kyytei-
hin, ja turvallisuusohjeiden jälkeen lähdet-
tiin valloittamaan Kitkajoen kosket joita 
olisi laskettavana seitsemän kappaletta, 
turvallisuusluokista korkein olisi 3 eli mi-
tään kovin hurjia koskia ei menty. Vesillä olo 
oli ihanaa, oli jälleen varsin lämmin päivä 
ja aurinko kimmelsi järven pinnalla koski-
en kuohutessa ympärillä. Melominen sujui 
kaikilta kuulemma hyvin, muutaman kerran 
jäätiin kosken kiviin jumiin ja siinä otettiin 
pieni sometauko kunnes kippari-Kalle työn-
si meidät eteenpäin ja matka jatkui. Hiukan 
kastuttiin, mutta olisi saanut monien mie-
lestä olla hurjempikin kokemus – ehkä jos-
kus senkin toteuttaa.. kun "perhereitin" kos-
ket oli laskettu, laitettiin veneen moottori 
käyntiin ja ajeltiin hiljaa pitkin järvimaise-
maa noin viiden kilometrin verran ja jutel-
tiin. Kun saavuimme taas kuivalle maalle, 
kuoriuduimme asuistamme ja suuntasimme 
minibussiin, joka vei meidät koskenlaskun 
lähtöpaikalle josta omin autoin syömään 
lounasta.

by Katja J.
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Ruoan jälkeen oli sitten Janne P.:n joh-
dolla strategiapaja jossa kävimme läpi 
YADin tulevaisuutta; vahvuuksia, heik-
kouksia, uhkia ja mahdollisuuksia. Ja-
kauduimme pareittain pohtimaan näitä 
asioita, ja lopulta neljän hengen ryhmiin 
miettimään millainen on tulevaisuuden 
YAD. Saimme aikaan paljon keskuste-
lua, ideoita ja ajatuksia, – siinä tuli myös 
muutama poro ikkunan taa seuraamaan 
meidän työskentelyämme. Strategiapa-
jan jälkeen oli taas ruoka, ja sitten fiilis-
rinki (jonka fiilikset allekirjoittanut mis-
sasi kun hukkasin huoneeni avaimen). 

Tämän päätteeksi olikin taas tunnin 
verran saunomista luvassa ja tavaroi-
den pakkaamista jo etukäteen huomisen 
lähtöä varten. Vielä hetken verran ehti 
kuitenkin myös pelata lautapelejä, ja nyt 
päätin itsekin osallistua pelaamaan De-

ception; Murder in Hong Kongia. Siinä 
myös huomattiin että todennäköisyy-
det yllättävät joskus, sillä kummalla-
kin kahdesta pelikierroksesta minä olin 
murhaajan osassa. En jäänyt murhasta 
kiinni, vaan pääsin pakoon ja menin 
nukkumaan Tony Halmen "Samurai" 
-kappale päässä soiden, kun laitoimme 
sen soimaan taustalle korttien jaon ajak-
si. Oli ehkä hyvä että emme menneet 
enää kolmatta kierrosta, sillä yliväsymys 
alkoi olla jo melkoinen..

Aamulla sitten olikin aika jättää heipat 
Oivangin maisemille sekä Kuusamolle.
Herääminen, nopea huoneen siivoami-
nen omilta osin, loppujen tavaroiden 
pakkaaminen ja siitä aamupalalle, jossa 
oli mm. tuoretta paikallista lakkahilloa 
leipäjuuston kera, josta tuli tosi hyvä 
mieli. Ne pienet elämän ilot.. 

Kuva: Katrina Hämäläinen
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Puoli kymmenen maissa Tampereen 
poppoon auto lähti ajamaan pois päin 
Kuusamosta, matkalla pysähdyttiin mm. 
Sukevalla ja Suonenjoella. Puoli kahdek-
san maissa oltiin taas Tampereella ja vä-
hän ennen kahdeksaa tupsahdin omasta 
kotiovesta sisään, otin särkylääkettä ja 
hiukan Voltarenia jaloille jonka jälkeen 
nukahdin miltei saman tien kun laitoin 
pään tyynyyn.

VAIKKA MEITÄ olikin reissussa pieni po-
rukka, oli pitkä matka sinne ja takaisin, 
ja monien kanssa en vielä tunne kovin 
hyvin, oli reissu varsin antoisa. Olen 
nähnyt pienen Karhunkierroksen kuvia 
paljon ja haaveillut sinne pääsystä, ja 
uskalsin olla mukana koskiseikkailulla 
vaikka hiukan kuumotti uimataidotto-
mana että jos putoankin kyydistä. Oli 
mahtavaa tutustua uusiin ihmisiin ja vä-
hän paremmin niihinkin, joita on jonkin 

verran nähnyt aiemmin. Oli hyviä kes-
kusteluja, oli naurua, hauskaa, tarpeek-
si myös omaa aikaa ohjelmien välissä, 
hyvää ruokaa lievään ähkyyn asti, luon-
non kauneudesta nauttimista, oli syväl-
lisyyttä ja tunteikkuutta – sekä tietenkin 
poroja, niitäkin koitettiin bongata mutta 
taidettiin kaikki seota laskuissa lopulta.

Matkan päällimmäisenä tunteena sen 
päätyttyä on ollut kiitollisuus, että vaik-
ka me kaikki olemme hyvin erilaisia 
ihmisiä erilaisin taustoin, me rikastu-
timme kukin toistemme elämää ja  aja-
tusmaailmoja, jaoimme yhdessä hienoja 
hetkiä, kaikkien tunteille ja tarpeille oli 
tilaa sekä ei tarvinnut tuntea olevansa 
yksin. Löysin myös itsestäni lyhyen vii-
konlopun aikana uutta, ja sain siitä pal-
jon voimaa.

TOIVOTTAVASTI TAVATAAN jatkossa taas 
pian kaikkien kanssa, olen tyytyväinen 
että lopulta lähdin. Kiitos teille, että 
olette.
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Tripauttavat terkut Mikkelistä!

S
AIMME VIETTÄÄ 18.6.–20.6. 
välisen ajan Trippileirillä 
YAD:n vapaaehtoisista ja 
muutamasta työntekijästä 
koostuvan porukan kans-
sa. Majoituimme Mikkelin 

Seudun Invalidit Ry:n tiloissa Lahden-
pohjassa, missä olosuhteet leirillemme 
olivat mitä mainioimmat. Paikka sijaitsi 
kauniin Hietajärven rannalla, ja mieli sai 
lepoa ympäröivästä luonnosta. 

Ohjelmassa oli släkkäilyä, kiipeilyä, sekä 
yleistä chillailua. Paljon harjoitettiin 
myös uimista, saunomista ja syömistä. 
Kirjoittajalle jäi erityisesti mieleen sou-
tuveneellä vastarannalle matkaaminen, 
siellä hyttysiltä pakeneminen, ja lopulta 
kaikkien hienot onnistumiset boulde-
roinnin parissa. Hyvä muisto jäi myös 
lämpimästä ja rennosta ilmapiiristä ja 
iloisista ihmisistä! :)

- Ella

Kuvat: Ellanoora Kuoppala
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T
ERAPIAN JA KIIPEILYN yh-
distäminen kuulosti ou-
dolta, ensin keskustellaan 
ryhmässä ja sitten yhdessä 
kiipeillään? Lähdin ystä-
vän kannustuksesta kui-

tenkin kokeilemaan, vaikka käsissäni 
kummittelee nivelrikon alkuoireet. Myös 
korkeanpaikan kammo ja huimaus ovat 
tulleet osaksi elämääni 30 vuoden rajan 
ylitettyäni. Sosiaalisuuteni ja kontaktini 
olivat myös kutistuneet sairastettuani 
masennuksen. Aloin miettiä keksinkö 
itselleni tekosyitä olla kohtaamatta epä-
mukava olotila?

Polkiessani Nekalassa sijaitsevaan kii-
peilykeskukseen huomasin, kuinka suu-
reksi muuri oli kasvanut lähteä ylipää-
tään uuteen ja vieraiden ihmisten pariin. 
Vaihteettomaan pyörääni ilmestyi jos-
tain todella raskas vaihde. Kummastelin 
miten kynnys tällaiseen oli voinut nous-
ta näin korkeaksi seinäksi. Siinä kuiten-
kin seuraavaksi seisoin, tuon korkean 
seinän juurella. Vieressäni seisovien 
ohjaajien kannustaessa ottamaan kiinni 
pienistä erivärisistä tapeista ja kiivetä 
niitä pitkin pystysuoraan ylös monien 
metrien korkeuteen. Sitten sinuun kiin-
nitetyn vaierin avulla alas. Pakotin itse-
ni puoleen seinään, mutten aikonutkaan 
päästää irti ja pudottautua ”tyhjänpääl-
le”. Jouduin kohtaamaan kaikki, tuijot-
tavat ihmiset, pystysuoran loputtoman 
seinän ja järjettömän pelon. Mieleen 
nousi epäilys, oliko tässä jokin elämää 
suurempi pointti? 

En luovuttanut. Yllättävä ja sydämelli-
nen kannustus, jota sain kokea ohjaajil-
ta ja ryhmäläisiltä, oli tosi rohkaisevaa. 
Jos hekin olivat asian oppineet, miksi en 
minä. Voin edetä omalla tahdillani. Sain 
myös tukea köysikiipeilyyn varmistuk-
sen avulla, jolloin saatoin roikkua köy-
den varassa ilman pelkoa putoamisesta. 

SEURAAVILLA KERROILLA HUOMASIN 
PÄÄSEVÄNI YLEMMÄS, pelko kuitenkin 
helposti tarttui kiinni. Kurssitoverini ei 
antanut minun luovuttaa, vaan kannus-
ti voittamaan pelkoni. Jatkuva kiipeä-
minen tuotti tulosta. Uskalsin kiivetä 
seinän ylös asti, saavutin jotakin, ete-
nin asiassani. Kiipeily myös konkretisoi 
vahvasti kasvavan luottamuksen itseen, 
kyvyn edetä vaikeampiin kohteisiin, 
kuinka persoonallisia kiipeilyn taktiikka 
ja reittivalinta voi olla, miten tärkeä on 
löytää ympärilleen kannustavia ja iloisia 
ihmisiä, joiden kanssa jakaa asioita. 

Myös keskustelut pitempään kiipei-
levien tuntemattomien kanssa toivat 
luottamusta omaan kehittymiseen. Toi-
sen kepeältä näyttänyt kiipeäminen oli 
hänelle itselleen haaste ja kiipeämiseen 
tulleet tauot vammojen tai synnytyksen 
jälkeen toivat oman haasteensa. Taval-
laan koin että kaikki olemme samalla 
viivalla, vaikkakin omien voimavarojen 
tai taitojen mukaan. Kaikki ovat kuiten-
kin aloittaneet jostain.

- kiipeilyryhmäläinen

Terapeuttinen kiipeily

KÄY TSEKKAAN TERAPEUTTISEN KIIPEILYRYHMÄN IG: @HYVIANOUSUJA
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Skeittausta, sirkusta, 
keikkoja ja kohtaamisia

T
AMPEREEN KESKUSTORIN VAN-
HAN KIRKON TAPULI muuttui 
kesä-heinäkuuksi Skeittitapu-
liksi. Skeittitapuli tarjosi ilmais-
ta skeittikoulua ja välineiden 
vuokraamista. Lisäksi tarjolla 

oli mm. ilmaista ruokaa, etsivän nuoriso-
työn tarjoamaa ohjausta erilasiin elämän 
pulmiin, keikkoja sekä tietysti meidän Vaih-
toehtoisia trippejä. Olimme siis Skeittita-
pulilla kesä-heinäkuun torstai-iltapäivät 
yhdessä A-killan Sirkusjokerien kanssa pik-
nikhuopien, riippumaton, sirkusvälineiden ja 
vesipullojen kanssa.

SKEITTITAPULISSA PARASTA OLI YHDESSÄ 
TEKEMINEN. Skeittitapulia olivat mahdollis-
tamassa Pirkanmaan Kaarikoirat ry, Vanha 
Kirkko, Tampereen seurakuntien Diakonia ja 
yhteisvastuu sekä Marhaban-yhteisö, Kier-
to-hanke, Tampereen kaupungin etsivä nuo-
risotyö, Liikkuva seurakunta ja Tampereen 
A-kilta ry. Toivottavasti ensi vuonna saadaan 
jatkaa Skeittitapulilla kaikkien upeiden ja 
ihanien tyyppien kanssa.

KIITOS IHAN JOKAISELLE Tampereen Keskus-
torin kupeessa kohdatulle tästä lämpöisestä 
kesästä!

<3 Riikka

T
ÄMÄN VALLITSEVAN MAAIL-
MANTILANTEEN vuoksi emme 
päässeet festareille tänäkään 
vuonna. Keksittiin kuitenkin 
muuta tekemistä, järjestettiin 
jäätelöpiknikkejä! Jyväskylässä, 

Pieksämäellä ja Tampereella Sirkuspiknik. Eli 
levitimme piknikviltin ja infopisteilimme :-) 

Oli epäonnenpyörä-keskustelua, jonglööri-
välineiden testailua ja hengaamista. Suomen 
kesä suosi ja oli sairaan hyvä buugi! Kaikki 
sormet ristiin, että ensi vuonna päästään ole-
maan suht normaalisti festareilla. 

Kiitos kaikille, jotka oli tänä kesänä mukana 
ja järjestämässä <3

- Heidi

Vaihtoehtoisia trippejä

Kuva: Saara Mansikka-aho
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BANKSY – A Visual protest 

15.9. VIETIMME VAIKUTA!-ILTAA poik-
keuksellisesti Mänttä-Vilppulassa, tar-
kemmin Serlachius-museossa, jossa oli 
tarjolla kattaus katutaiteilija Banksylta 
lainattuja teoksia. Edellisen keskiviikon 
Vaikuta!-illassa Tampereella olimme jo 
lämmitelleet katsomalla Banksysta ker-
tovan dokumentin. Banksy on maailman 
tunnetuin, ja samalla tuntemattomana 
pysyttelevä katutaiteilija, jonka teokset 
puhuttelevat ja sisältävät usein oival-
tavaa yhteiskuntakritiikkiä visuaaliseen 
muotoon tai iskulauseisiin puettuna.

Mukana näyttelyssä on myös Banksyn 
urasta kertovia esineitä: levynkansia, 
julisteita ja postikortteja. Kyseessä ei ole 
Banksyn virallinen näyttely, sillä taiteili-
ja itse ei ole sitä auktorisoinut, kerrotaan 
Serlachius-museon sivuilla. Banksy itse 
ei hyväksy museoiden veloittavan pää-
symaksua katutaidenäyttelyistä, joten 
tämäkin näyttely on kävijöille ilmainen 
– ja avoinna vielä lokakuun 10. päivään 
asti. Vaikuta!-porukalta vahva suositus 
Banksylle.

- Saara

VAIKUTA!-ILLAT KESKIVIIKKOISIN KELLO 16-18 TAMPEREEN TOIMISTOLLA. 
Kysy lisää Tihulta (tihu.tiittanen@yad.fi). Vaikuta!-iltoja on mahdollisuus järjestää 
myös muiden paikkakuntien paikallistiimeissä, kysy Saaralta (saara.mansikka-aho@
yad.fi) lisää, jos kiinnostus heräsi!

K
uva: Saara M

ansikka-aho
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Heipä hei! 
MINÄ OLEN ELLA ja aloitin työkokeilussa 
Yad:illa syyskuun alussa. Olen 26-vuo-
tias tamperelainen ja asun samalla 
kadulla kuin missä Yad:in Tampereen 
toimisto sijaitsee. Tämä on iloista, sillä 
aamuisin olen usein melko makkarainen 
henkilö ja lyhyt matka töihin on siinä 
kohtaa tervetullut.  Olen aiemmin ollut 
Yad:in vapaaehtoistoiminnassa mukana 
noin 3,5 vuotta. Toiminta on tullut siinä 
ajassa melko tutuksi, mutta aina riittää 
uutta opittavaa. Työkokeilun myötä pää-
sen esimerkiksi tekemään somehommia, 
olemaan mukana Vaikuta! -illoissa, sekä 
ottamaan enemmän vastuuta terapeut-
tisen kiipeilyryhmän toiminnasta. 

Olen itse löytänyt kiipeilyn pari vuot-
ta sitten osallistuttuani toisen tahon 
järjestämään terapeuttisen kiipeilyryh-
mään ja sille tielle jäin. Se on vaikutta-
nut elämääni ja hyvinvointiini perusta-
vanlaatuisella tavalla. Tunnenkin suurta 
kiitollisuutta, että saan olla mukana 
tässä porukassa ja siitä että saan jakaa 
minulle rakkaan lajin hyviä puolia ihmi-
sille. Kiitollinen olen myös turvallisesta 
työkokeiluympäristöstä ja ihanista työ-
kamuista ja muista toiminnassa mukana 
olevista tyypeistä!  

Odotan innolla ja jännityksellä, mitä 
loppuvuosi tuo tullessaan.

K
uv

a:
 P

et
ri

 H
uh

ti
ne

n 
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Tervetuloa pysähtymään 
kokemusten ja tulen äärelle!
KIPINÄ-KOULUTUSVIIKONLOPPU järjestetään Sastamalassa taideresidenssi 
SäVärissa yhteistyössä KorentoArt ry:n kanssa. Koulutus antaa valmiudet 
toimia YAD ry:n kokemusasiantuntijana.

VIIKONLOPPU SISÄLTÄÄ: kuulluksi tulemista, kuuntelua, yhdessäoloa, 
itsemyötätunnon harjoittelua omaa elämänhistoriaa kohtaan, kokemusten 
jakamista, tulta, ruokaa, luovuutta, saunomista ja lepoa.

Koulutusviikonloppu alkaa perjantaina 29.10. klo 16 YAD ry:n Tampereen 
toimistolta ja päättyy sunnuntaina 31.10. klo 16 YAD ry:n Tampereen 
toimistolle.

Koulutus on suunnattu YAD ry:n toiminnassa mukana oleville ja toimin-
nasta kiinnostuneille. 

ILMOITTAUTUMISET 15.10. MENNESSÄ: riikka.peltola@yad.fi. Mukaan 
mahtuu 6 ensimmäistä ilmoittautujaa. Haastattelemme ilmoittautuneet 
ennen koulutusviikonloppua.
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T
ARKKASILMÄISIMMÄT 
STREET TEAMIN sivuille 
löytäneet ovat vähintään 
huomanneet salaperäi-
sen tehtävän, uteliaim-
mat heistä ovat paina-

neet nappia ja pakkomielteisimmät 
salapoliisit ovat päätyneet keskelle 
salaperäistä operaatiota sekä jopa rat-
kaisseet sen – tavalla tai toisella. Pala 
palalta kokonaiskuva kasaantuu, mut-
ta yksityiskohdat jäävät monelta huo-
maamatta.

Kuva: eezmeralda6

Kuva: Pas2Kuva: Pas2

STREET TEAMIN MIITTI 2021 TULLAAN 
JÄRJESTÄMÄÄN 26.-28.11. ja tällä ker-
taa ihan fyysisesti livenä! Paikkana 
suunnitelmissa olisi toteuttaa se Tam-
pereella, mutta muutokset ovat sen  
suhteen vielä mahdollisia. Päivämäärä 
kannattaa kuitenkin jo merkata kalen-
teriin. Miitti on tilaisuus tutustua tyyp-
peihin nimimerkkien takaa ja saattaa 
striibaajat yhteen kaikkealta päin suo-
mea. Eli parasta.

- Taneli

YAD STREET TEAM YAD STREET TEAM 

SYKSY TUO STREET TEAMILLE tullessaan jälleen muutoksen tuulia, kun ke-
sätehtävät vaipuvat horrokseen odottamaan ensi vuotta. Sen lisäksi YADilla 
siirrytään takaisin pääsääntöiseen toimistotyöhön, eli luvassa on lokakuus-
ta alkaen useampi materiaalin postituspäivä viikossa. Tähän syssyyn laitan 
taas pientä somemarkkinointia eetteriin, niin saadaan kunnon meininki ja 
paljon materiaalia liikkeelle. 

YAD YOUTH AGAINST DRUGS

STREET TEAM
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www.huumebiisit.fi

 
Kuuntele, keskustele, ole ihmisiksi:

www.huumebiisit.fi/rock/freud-marx-engels-jung-paha-mari

Freud, Marx, Engels & Jung: 

Paha Mari

F
ROIKKARIT TULI TUTUKSI 
80- ja 90-luvuilla etenkin 
oivallisista suomennoksis-
ta amerikkalaisista count-
ry-klassikoista. Usein hei-
dän kappaleissaan vilisevät 

baarit ja juominen, mutta vuoden 2002 
Paikkoi ja pleisei -albumille veivattu 
Paha Mari kertookin kannabiksesta.

Paha Mari on suomennos Creedence 
Clearwater Revivalin vuoden 1968 hitis-
tä Proud Mary. Suomennos alkaa liki sa-
natarkalla käännöksellä (Left a good job 
in the city -> Jätin hyvän duunipaikan) ja 
muutoinkin Froikkarit kuljettaa hienosti 
alkuperäistä tekstiä mukana, toki sijoit-
taen tapahtumat Suomeen (Cleaned a 
lot of plates in Memphis -> Tiskaajana 
Tikkurilassa).

PROUD MARYN sanoittanut John Foger-
ty on kiistänyt alkuperäisen kappaleen 
viittaavan millään tavalla huumeisiin. 
Hänellä oli useita sanoitusaihioita, jois-
ta kolme nivoitui yhteen ja lopulta Proud 
Marystä tuli kappaleessa vain jokilaivan 
nimi.

Niin tai näin, Froikkareitten version 
kohdalla ei laulun tematiikka jää epäsel-
väksi.

- Janne
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Paha Mari
Albumilta Paikkoi ja pleisei (2002)

Jätin hyvän duunipaikan,
koska kuulin liikaa musiikkia Jamaikan

Minuuttiakaan en enää tuhlannut hukkaan,
kun mä etin kaikkee, mikä kihahtaa tukkaan

Iso pyörä tyhjää vatkaa,
Paha Mari palamistaan jatkaa

ja mä käärin, käärin, käärin Mari sätkää
käärin, käärin, käärin Mari sätkää

Tiskaajana Tikkurilassa,
jossain kuppilassa sekavassa tilassa

Enkä nähnyt tuota Stadin parempata puolta,
kun mä asuin veneen alla joen rannassa

Iso pyörä tyhjää vatkaa,
Paha Mari palamistaan jatkaa

ja mä käärin, käärin, käärin Mari sätkää
käärin, käärin, käärin Mari sätkää

Jos sä tulet joen rantaan,
älä murehdi suotta, miten etiäpäin

Jos sä tulet joen rantaan, olet löytänyt sä Vantaan,
jonka sosiaalihuolto on mun ystäväin

Iso pyörä tyhjää vatkaa,
Paha Mari palamistaan jatkaa

ja mä käärin, käärin, käärin Mari sätkää
käärin, käärin, käärin Mari sätkää

Rollin', rollin', rollin' on a Rizla
Rollin', rollin', rollin' on a Rizla 

Kuuntele, keskustele, ole ihmisiksi:
www.huumebiisit.fi/rock/freud-marx-engels-jung-paha-mari
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I lmoitustauluIlmoitustauluYAD 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: Melina "Mölli" Hurnasti

IKÄ: 27 vuotta

HENKINEN IKÄ: 
Henkisesti ikiteini

HOODIT: 
Oulainen

MITEN PÄÄDYIN YADIIN: 
Itseasiassa en enää edes muista mutta 
päivääkään en vaihtais.

MOTTO: 
"Ei niin synkkää päivää etteikö se 
valkenis"

PARAS YAD-MUISTONI: 
Paras muisto oli kesän yad puisto-
piknik Tampereella ja yadin kautta 
oon saanu paljon uusia ihania ihmisiä 
elämääni.

LEMPISUKLAA: 
Fazerin vaalea maitosuklaa 

MUITA TERVEISIÄ: 
Tehkää kaikki elämässä sitä mistä nau-
titte ja mitä pidätte tärkeänä, uskaltakaa 
hypätä pois omalta mukavuusalueelta 
koska se voi muuttaa sun koko elämän 
parempaan suuntaan.
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UUTTA TARRAA JA VESITATSKAA 
tulossa piakkoin. Jätä jämä ja Selkee trippi -tarrat ovat Heidi 
Silvastin käsialaa. Selkee trippi -bussi tulee seikkailemaan 
myös vesitatstkan muodossa <3  

I lmoitustauluIlmoitustaulu

KILOMETRIKISASSA PÄÄSTIIN MAALIIN! 
YAD on ollut jo useampana vuonna 
mukana fillarointiin kannustavassa 
leikkimielisessä Kilometrikisassa, 
www.kilometrikisa.fi. Tämän fillari-
kauden aikana YAD polki yhteensä 
lähes 4 000 km - sillä pääsee jo Helsin-
gistä Utsjoelle ja takaisin! Eniten kilo-
metrejä YAD-tiimille polki nimimerkki 
Tupsi (708,1 km). Huikea suoritus!

OVERDOSE AWARENESS DAY 31.8.
Yliannostuksen johdosta menehtynei-
den muistoksi, sekä yliannostusriskeis-
tä muistuttamista varten perustettua 
päivää vietettiin jälleen elokuun 
viimeisenä päivänä. Mukana oli tänä 
vuonna aiempaa useampi ehkäisevän 
päihdetyön järjestö, jotka osallistuivat 
päivään värjäämällä logonsa violetiksi 
(kampanjan tunnusväri), sekä jakamal-
la sisältöjä hashtageilla #YksikinKuole-
maOnLiikaa sekä #OverdoseAware. 
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Yhteyst iedotYhteyst iedotTapahtumakalenter iTapahtumakalenter i

Chat
Discordissa

keskiviikkoisin klo 20:30 - 22:00
 

https://discord.com/invite/T9ZCgFS

LOKAKUU
 » 1.10.–29.10. VUODEN VAPAAEHTOINEN-ÄÄNESTYS osoitteessa www.

kansalaisareena.fi/vapaaehtoinen. Voittaja julkistetaan vapaaehtois-
ten päivänä 3.12., YAD:n vapaaehtoinen Ellanoora mukana kisassa 
(kts. s. 4 ja 15)! 

 » 1.10. KANSALAISVAIKUTTAMISEN PÄIVÄ

 » 11.-17.10.2021 NUORISOTYÖN VIIKKO

 » 29.–31.10. KIPINÄ-KOULUTUSVIIKONLOPPU Sastamalassa taidere-
sidenssi SäVärissa yhteistyössä KorentoArt ry:n kanssa. Koulutus 
antaa valmiudet toimia YAD ry:n kokemusasiantuntijana (kts. s. 16)

MARRASKUU
 » 1.11. HUUMEISIIN KUOLLEIDEN MUISTOPÄIVÄ. Huumeisiin/

päihteisiin kuolleiden muistoksi järjestetään loka-marraskuussa 
muistotilaisuuksia eri puolilla maata, katso oman paikkakuntasi 
tilaisuus osoitteessa www.vaiettumenetys.fi

 » 8.-14.11. EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN VIIKKO. 
Ehkäisevän päihdetyön viikko jatkaa tänä 
vuonna vuoden 2020 teemaa. Kampanjavii-
kolla halutaan kannustaa nuoria ja nuoria ai-
kuisia avoimeen keskusteluun kannabiksesta. 
Kampanjan verkkosivulla www.kysyminen-
kannattaa.fi on tarjolla tukea ja apua omaan 
tai kaverin kannabiksen käyttöön liittyviin 
huoliin ja ajatuksiin. Myös nuorten parissa 
toimiville ammattilaisille tarjotaan tukea ja 
materiaalia puheeksioton tueksi.

 » 20.11. KLO 12:00 SYYSKOKOUS YAD:n  
Jyväskylän toimistolla (Lutakonaukio 3)  
sekä Zoomissa (kts. s. 5)

 » 26.–28.11. STREET TEAMIN MIITTI  
(kts. s. 17)



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)

LUTAKONAUKIO 3, 40100 JYVÄSKYLÄ

Janne Paananen
toiminnanjohtaja
040 551 9067

Taneli Hytönen
verkkovapaaehtoistyön 
suunnittelija 
(Street Team)
0400 234 317

Iida Porkka
ehkäisevän huumetyön 
suunnittelija
050 522 8708

Saara Mansikka-aho
järjestötiedottaja
040 350 0644

HALLITUSKATU 25, 33200 TAMPERE

Tihu Tiittanen
Vapaaehtoistyön 
koordinaattori
040 847 4832

Tampere

Riikka Peltola
ehkäisevän huumetyön 
suunnittelija
Hamppupelto
040 553 5701 

@YAD_ry #YADry

YAD Youth Against Drugs ry

www.yad.fi

YAD Youth Against Drugs ry

@YAD_ry #YADry

@yadlife

Tapahtumakalenter iTapahtumakalenter i


