
YAD _ PAIHTEETÖN VAIHTOEHTO NUORILLE

YAD (Youth Against Drugs) on

nuorlen oma päihteidenr aslai-
nen vapaaehtoistyötä tekevä
järjestö. Se syntyi nuorten
aloitteesta Suomen Vanhem-

painyhdistys lrti Huumeista

ry:n nuorisojaokseksi. Vuonna
f990 YAD itsenäistyi omaksi
yhdistykseksi. Poliittisesti ja
uskonnollisesli YAD on sitou-
tumäton. YAD:n paikallisosas-
toja toimii ympäri maata ja sillä
on yksi kokopäivätoiminen
työntekijä. YAD:n keskustoi-
misto toimii Jyväskylässä. Jul-
kisuudessa YAD ottaa kantaa
päihteettömyyden puolesta
ajaen erityisesti nuoria lähellä
olevia asioita.

Y{D:laisia on yhleensä noin
2 000. He ovat taustoiltaan hy-
rin erilaisia lzl--30-vuotiaita
nuoria, jotka kannattavat päih-
teetöntä eIämäntapaa paihtei-
den käylön sijasla. YA D:laisten
mielestä elämäslä irloaa eniten

Kun maatamme ollaan pane-
massa eurokuntoon, näyttää
siltä. että aletaan näytellä sa-

manlaista näytelmää kuin
Euroopan suurkaupungeissa.
Ekonomistitietei lijät. insinöö-
riloogikot ja muut oppineet
ovat antaneet sille yhteiskun-
nallisena strategiana nimen

MIEHISTYMAAN AIDIN HELMOIHIN?

ilman paihteitä. Monet heistä
ovat joutuneet ennen YAD:hen
liittymistään seuraamaan si-
vusta kavereidensa päihteiden
kayttOa pysllmättä tekemään

asialle yhtaan mitään. Osa

YAD:laisista on entisia paih-
teiden väärinkayttajia, jotka
ovat YAD:ssa löytäneet itsel-
leen päihteettömän kaveripii-
rin. Suurin osa YAD:laisista on

muuten vain kyllastynyt päih-
demyönteiseen asenteeseen,
jonka mukaan on normaalia ot-
taa mutta epänormaalia olla ot-
tamatta.

YAD jakaa asiallista tietoa
päihteistä ilman vähättelyä tai

turhaa dramatisointia. YAD on

informoinut päihteistä kouluis-
sa, nuorisotaloilla, rockfesti-
vaaleilla. konserteissa ja eri-
laisissa tapahtumissa. joissa

nuoret muutenkin liikkuvat.
Päihdevalistusta tehdään ruo-
honjuuritasolla. si I lä parhaiten

"valtiontalouden tasapainotta-
minen". Se on naamionäytel-
mä, jonka pääosaa esittää la-
man takoma juustohöylä.

Kun eurooppalaiseen pöy-
tään kerran ollaan istumassa,

niin jonkinlaisia pöytätapoja
kai vaadittaisiin? Sivistynee-
seen tyyliin kuulunee viipaloi-

informaatio kulkee kaverilta
karerille. YAD:n kehittärnää
info-pakettia ovat varsinkin
Iuokanopettajat käyttäneet hy-
väkseen päihteitä käsittelevil-
lä tunneillaan.

YAD tarjoaa vaihtoehtoja
päihteiden kayti;lle. Leirit.
konsertit, erilainen hamastus-

loiminta. bileet ja koululusli-
laisuudet orat YAD:n larjo-
amia vaihtoehtoisia tapahtu-
mia. Tapahtumat ovat päihteet-
tömiä, ja siita pidetään tiukasti
kiinni. YAD:laiset ovat panos-
laneel koulutukseen. mikä on

päihdeongelmaa vastaan

kamppailev i lle vapaaehtois-
työntekijöille erityisen tärke-
ää. Koulultajina ovat toimineel
päihtleongelman kanssa pit-
kään tyoskennelleet sosiaali-
ja terveysalan ammattilaiset.

TOMMI SARLIN

da kyseisellä höylällä juustoa

paaltapain, siivu siivulta.
Mutta tämä meidän tyylim-

me näyttää olevan, että juustoa

hoylataan vain alapuolelta.
Otetaan niilta tai niiden palve-
luista, joilla on vähiten. Myös

vähiten ääntä. Jotka ovat myk-
kiä mitä erilaisimmista syistä.
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Sita voi aina hyvin pemstella
avohoidon halpuudella. Hal-
vak-ihan se lulee, kun sitä ei

ole järjestelly lai sitä on r ain

nimellisesti resurssoitu. Sille
menettelylle loytyl, kylla osu-

vampikin nimitys, nimittäin
heitteillejauti.

Paar o Haar ikon sanoin

edellä sanotun voi tiivistää
niin, että "ei ole tärkeää että
jotain tehdään vaan että se mitä
ei tehdri. tehdaun valvotusti ja
oikealla tavalla". Oikea ei täs-

sä viittaa molaaliin, vaan hal-
linnolliseen käytäntöön, maan

tapaan.

Hallinn,,llisessa kä1 tännös-

sä puhutaan mm. tulosvastuus-
ta, tehokkuudesta jne. Hyvä.
Mutta esimerkiksi sosiaalisek-
torilla tällaiset mittarit tuovat
rnieleen jutun kalamiehestä.
joka palasi taas kerran kala-
reissultaan. Naapuri siita heti
kyselemään kalaonnea, johon

kalamiehemme vastasi: "Pa-
rempaan päin. Eilen istuin on-
gella nelja tuntia eikä ketaa-
kaan nvkäissyl. VIutla länään

sain saman tuloksen jo parissa

tunnissa".

selliin, jonkinasteiseen laitos-
kiefieeseen, josta kylla valilli
lensi työelämäänkin.

Mutta nyt ovat sekä työpaik-
kojen että laitosten ovet sul-

keuluneet. Sarnoin enlisen
vuokra-asunnon ovi, joka sul-
jettiin häneltä muutaman kuu-
kauden maksumattomien
vuokrien vuoksi. Pena oli pi-
halla - sanan molemmissa

merkityksissä. Omaa asuntoa

ei loytynyt ja yhteismajoituk-
seen hän ei halunnut. Halusi
olla sen verran ainakin orlarr
elämänsä herra.

\ hteislastuuker'ä1 ksen tie-
toiskun kysyessä, "olisiko suo-

malaisten taas aiku välittää toi-
sislaan", r iranomuinen muisti
Penan Jidin tai oikeastuan iii-
din asunnon, josta Pena oli jo
varsin nuorena miehenä lähte-
nyt maailmalle, kun ei oikein
tullut toimeen viinaan mene-
vän isänsä kanssa.

Ja niin. myiilä- ja raslumäis-

tä huolirnatta Pena asuu vielä-
kin "räliuikaisesti" äitinsä
luona. Hän antaa pienestä työt-
tömyyskorvauksestaan äidil-
leen jonkinlaista ruokarahaa -
vipatakseen sen taas pikkuhil-
jaa lakaisin. Nüyry 1ttär üä.

Eikä asuminen muutenkaan
ongelmatonta ole. Pena kertoo,

miten änyisä hän on ja on ollut
monesli käymässä milrei kiinrri
äitiinsä. Ennen riitti. että huu-
dettiin puolin ja toisin.

Kun Penan puheeseen tulee
suvantopaikka, hän vaikuttaa
jotenkin kiusaanluneella. j,,-
tenkin huonolta ihmiselta.
Syyllisenä johonkin. jola ei oi-

kein itsekään hahmota. "Ku äi-
tikii huolehtii kaikesta - -."
Vasta myöhemmin tajuan, että
siinahän se or. Aiti on huoleh-

tinut aikuisen miehen lapseksi
jalleen. Tuloksena aggressi ivi-
suutta kapinana ja syyllisyyttä
koko kiemuraisesta kuviosta.

Toisaalla Penan äiti pariin-
kin otleeseen muistelee" miten
Pena pienenä muisti aina tuoda
äit ienpä ivänä valkovuokk,-,ja -
joskin hiukan repsahtaneita ja
matkalla nuhjaantuneita, ku-
ten hän jollekin menneelle hy-
myillen toteaa. On kuin hän to-

della tahtoisi sanoa, että Pena

saisi r ieläkin olla se pi.ni rä-

känokkainen ja housunpol-
vet metsämullasta mustana
liikkuru pieni poiku. Lapsi.

Vähemmästäkin sitä saattaa

heikko miehinen itsetunto ra-
pautua ja tulla ikavä ryyppy-
seuraan, jossa ainakin tuntee
olevansa viela Joku.

Penan isäkin ryyppäsi ja il-
meisesti äirlin llihuolehtimis-
reaktio juontaa sielta. Aiti elaa

uudelleen isänaikaiset tilan-
teet ja tunnetilat poikansa
"temppujen" kautta. Vie pojal-
ta itsemääräämisoikeuden. Tai

yrittää viedä. Ja poika syyllis-
tyy. Pakenee, seuraa omia van-
hoja jälkiään ja kiertää ympy-
räänsä.

Eikä Penalla ole itsenäisyys-

taistelijan resursseja. Puuttuu
työ ja puuttuu oma asunto. Ja
psyykkiset eväät siinä mieles-
sä. ettei j uom isen lopel laminen
ole r ain juomiserr lopellamisla.
Se on uurlen elämänlavan oppi-
mista ja vanhan poisoppimista.
Eika se kay hetkessa parem-
minkaan resurssoiduilta hen-
kilöiltä.

Kala se rin kännikalakin. Pena

on sellainen tai ainakin häntä
sellaisena pidelään. Yksi yrit-
tää tavoitella parempaa huo-
mista, onnea, tekemalla tytita.
Niin Penakin joskus. Joku yrit-
tää sitä pelaamalla tai lotto-
amalla. Sita t.ki Penakin jos-

kus. Joku rakastuu. Niin teki
Penakin kerran. Joku,rnnistuu
hurahlamaan uskoon. mutta ei

Pena. Joku hakee alkoholista
elämyksia, yhteiskokemusta

arjen vastakohtana. Niin teki
Penakin ja jäi sille tielleen.

Pian se kavi jo tyosta, tai oli
oikeasti mittaamattomasti ras-
kaampaa. Kiivetä juopon karu-

Rakenteelliset tekijät ajavat
juoppoja aikamiespoikia suku-
laislen hoteisiin, lahinna litien
hameenhelmoihin. Se on kui-
lenkin aina aikuisen, loimivan
minän amputoimista, jonkin-
laista sosiaalista pakkolapsel-
listamista. Ja samaan aikaan
vaadilaan juoprrlta miehisll-
mistä.
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Tamahan muistuttaa vanhaa

rangaistusta. jossa ihminen si-
dottiin kahteen eri suuntaan
laukkaavan hevosen väliin.
Vaikkei toipumista hamuava

Alkoholi on suornalaisille tär-
keä asia. EU-keskusteluissa-
kin se on maatalouden ohella
tärkein aihe. Kaikki siihen liit-
tyvä kiinnostaa. Sen tapaa lä-
hes joka paikassa. Se näkyy
kaduilla ja kapakoissa, tilas-
toissa ja taulukoissa. Siita pu-
hutaan paljon. Se näkyyja kuu-
luu myös sanoissa. Ja näkyy-
hän niissä paljon muutakin
mi elenki intoi sta.

Vuonna 1979 Pauli Saukko-
nen, Marjatta Haipus, Antero
Niemikorpi ja Helena Sulkala
julkaisivat kirjan Suomen kie-
len taajuussanasto. Kirjassa on

1li l2 500 sanaa. Kirjan aineis-
to on kerätty jo 60-luvulla mm.

kaunokirjallisuudesta, tieteel-
Iisesta kirjallisuudesta ja jul-
kisista tiedotusvälineistä.

Kirja kerloo. ellä yleisin
sdna on olla-rerbi eri muotoi-
neen. Se on siis sijalla yksi.
Seuraar aksi yleisimpia o\ at ja.
se. ei. joka. että. lämä. hän. voi-
da, saada.

OI-UT SUOSITUIN
ATKOHOLIJUOMA

Sana alkoholi on sijalla I 752.
Aika yleinen siis sananakin.
Alkoholipolitiikka on vasta si-

iallaT 844.

juoppo tässä erisuuntaisten
vaatimusten laukassa ehka
fyysisesti repeäkään eikä kuo-
Ie, niin jotain rikkinäistä var-

PALJASTAVAT SANAT

Viina on jo melko yleinen
sana, sijalla 4 701. SO-luvulla
alkanut viinikampanja näkyy
tehonneen jo 60-luvulla melko
hyvin. Sana viini on sijalla 2

943. Olut kuitenkin oli jo tuol-
loin suositumpi: sijaluku 2

559.
Ei tässä mäassä koskaan

pelkkia alkoholijuomia ole
juotu. Sana kahvi on sijalla I
249 latee 3 494. Kaakao on jo
huomattavasli harvinais.mpi:
sijaluku I1 534. Mehu on sijal-
1a9 466.

Maitoa on aina juotu paljon,
koska se on sijalla I IIB. Pii-
mää juodaan jo paljon vähem-
män: sijaluku 11 536.

Sanan vesi sijaluku on 152.
Mutta sehän onkin monelle Iä-
hinnä pesemistä varten.

PULTOSTA JA TUOPISTA

Sanajuoppo on sijalla I1 536.
Kukapa sitä nyt juopoksi tun-
nustautuisi. Juopottelu on kui-
lenkin l leisempää. Sana on si-
jalla9 466.

Pulloja on osteltu ja tyhjen-
netty. Sana pullo on sijalla I
5l.3. Mulla onhan pullossa voi-
nut olla muutakin kuin viinaa.
Tuoppi on harvinainen sana:

sijaluku 11 536.

maan jää sinne, jota runoilijat
kutsuvat "sisimmäksi".

SEPPO HELMINEN

Juomia juodaan tai ryypä-
tään. Enimmäkseen juodaan.

Sana juoda on sijalla 1 667,
sana ryypätä sijalla 5 842.

Huumausaineel lunnelliin
hyvin jo 60-luvulla, koskapa
sana on sijalla 4 315.

Sitten muihin paheisiin. Tü-
pakan vaaroista on jo kauan
varoitettu. Melko turhaa se on

ollut, koska sana on sijalla 2

672. Tüpakointi on sijalla 5
842.

Raittiita ihmisia on ollut ole-
massa kautta aikojen, myös 60-
luvulla. Sr,rnat raitis ja raittius
ovat sijaluvulla5842.

VIETNAMIN SOTA PUHUTTI

60luvullakin elettiin sotaisaa

aikaa. Vielnamissa sodittiin
verissä päin. Sana Vietnam on-
kin sijalla 2 053 ja sana Saigon

sijalla 9 466. Amerikka ja
amerikkalainen olivat joillekin
suorastaan kirosanoja, toisille
maailman pelastajia. Amerik-
ka on sijalla I 267 ja amerikka-
lainen sijalla 809. Neuvosto-
liitto koettiin niin ikään tär-
keäksi. Sana on sijalla 472,
neuvostoliittolainen sijalla 3

I00.
Sodasta puhuttiin muuten-

kin paljon. Sana on sijalla 423.
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