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Music Against Drugs Tour
on huumeidenvastainen
tapahtumakiertue nuorille.
Kiertue sai alkunsa, kun
Tuhkalehto-bändi halusi
rokata huumeettoman
hauskanpidon puolesta.
Teksti: Nora Forsman
Kuvat: YAD ry ja Antti Saarainen
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jatus kiertueesta syntyi Tuhkalehdon keulahahmon SampoIlmari Tuhkalehdon ja bändin
basistin Kim Kukkosen keskustelusta.
Kumpikin miehistä oli nähnyt läheltä
huumeiden väärinkäyttöä, Kukkonen
lähes päivittäin siviiliammatissaan nuoriso-ohjaajana ja Sampo-Ilmari omassa
ystävä- ja tuttavapiirissään.
– On selvä, ettei huumausaineista
seuraa mitään hyvää. Halusimme olla
jollain tavalla mukana huumeiden vastaisessa työssä ja musiikki tuntui luonnollisesti itsellemme parhaalta vaikuttamiskeinolta, Sampo-Ilmari taustoittaa.
Nuorten miesten mielissä alkoi kyteä ajatus rock-kiertueelle osallistumisesta, jossa hyvän meiningin ohessa
nuorille jaettaisiin tietoa huumeista. He
alkoivat etsiä sopivaa kiertuetta, mutta
ongelmana oli, ettei sellaista ollut olemassa. Bändiläiset eivät kuitenkaan luo-

vuttaneet tähän.
– Päätimme järjestää kiertueen itse.
Otimme tuotantoyhtiömme ACE Revolutionsin kautta yhteyttä YADiin eli
Youth Against Drugs ry:hyn ja ehdotimme yhteistyötä. Asiasta innostuttiin
välittömästi.
YAD ry:n toiminnanjohtaja Rosita
Juurinen allekirjoittaa Sampo-Ilmarin
kertoman ja muistelee ilahtuneensa yhdistyksen toimintaan täydellisesti sopineesta ehdotuksesta.
– Halusimme tietenkin olla mukana. Kiertuekonsepti oli meille mieluinen, sillä olimme aiemmin järjestäneet
muun muassa Rock Against Drugs -tapahtumia ja olleet aktiivisesti mukana
festareilla, Rosita kertoo.
– Periaatteenamme on mennä lähelle nuoria, heidän omaan ympäristöönsä
ja osoittaa, ettei hauskanpitoon tarvita
päihteitä, hän jatkaa.

Music Against Drugs Tourin
pääesiintyjän Tuhkalehdon
debyyttilevy Piilotettu maa
julkaistiin keväällä 2008.
Bändi oli jo ennen esikoislevyä
nauttinut valtavaa suosiota
internetissä.

Musiikkia ja kilpailuja,
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Ala- ja yläkoulujen 3.–9. luokkalaisille
koululaisille suunnattu kiertue aloitettiin viime keväänä. Tapahtumia on jokaisessa kaupungissa tai kunnassa aina
kaksi perätysten, ensin nuoremmille ja
sen jälkeen vanhemmille koululaisille.
Myöhäisemmässä tapahtumassa ohjelmasta nautitaan aina puoleenyöhön asti.
Kiertue järjestetään yhteistyössä kuntien nuorisotoimien kanssa ja jotta tapahtuma saataisiin mahdollisimman moneen kuntaan, toteutetaan se avaimet
käteen -periaatteella
– Tämä tarkoittaa sitä, että nuorisotoimien tarvitsee huolehtia vain tilasta, huviluvasta ja järjestyksenvalvojista. YAD tuo tapahtumaan nuorten
vapaaehtoistyöntekijöiden ylläpitämän
infopisteen ja ACE Revolutions hoitaa
loput, Rosita selventää.
Sampo-Ilmari kertoo ACE Revolutionsin järjestävän esiintyjät, kilpailut,
juontajan, tekniikan, dj:n ja Nintendo
Wii -pelipisteen.
Tuhkalehdon lisäksi kiertueella
esiintyy Pulu, joka on myös yksi ACE
Revolutionsin bändeistä. Sampo-Ilmari
kuvailee Pulun olevan yksi Suomen
iloisimpia rock-bändejä. Tuhkalehdon
musiikki on puolestaan raskaampaa ja
synkempää.
– Loppuillan musiikista vastaa dj.
Näin kiertueen musiikkitarjonta on mahdollisimman monipuolista. Pyrimme
ottamaan huomioon yleisön vaihtelevan
musiikkimaun. Ensi syksynä tapahtumaa kehitetään vielä entisestään. Silloin
lavalle pääsevät myös paikalliset bändit,
Sampo-Ilmari kertoo.

Nuorilta nuorille

Tapahtuma on täysin päihteetön ja kaikki
osallistujat puhallutetaan ovella. Käytännöstä ei ole tullut sanomista, vaan nuoret
ovat ymmärtäneet tapahtuman luonteen
hyvin, Rosita Juurinen kertoo.

Music Against Drugs -kiertueella puhutaan nuorten kieltä. Tarkoituksena
on tarjota tietoa huumeiden riskeistä ja
herättää keskustelua.
– Tämä on vertaistoimintaa nuorilta
nuorille. YADin Infopisteen vapaaehtoistyöntekijätkin ovat aina suunnilleen
saman ikäisiä kuin tapahtuman yleisö.
Näin kynnys tulla juttelemaan on matalampi, Rosita kertoo.
Infopisteeseen voi tulla keskustele-

maan, kyselemään tai kertomaan omia
kokemuksiaan. Tavoitteena on aito vuorovaikutus.
– Nuoret voivat tehdä infopisteessä
huumetestin, jossa joutuu pohtimaan
omaa suhtautumistaan päihteisiin. Siinä
kysytään esimerkiksi mielipidettä kannabiksesta tai siitä, että 15-vuotias juo
itsensä tukevaan humalaan. Vastaukset
käydään sitten yhdessä infopisteläisten
kanssa läpi. Kilpailuissa voidaan taas
esimerkiksi kysyä mistä saa hyvät fiilikset selvin päin. Meillä on myös laaja
valikoima huumorilla höystettyjä huumeiden vastaisia pinssejä, joita voi ostaa
50 sentillä, Rosita kertoo.
– Ylipäätään nuoret käyvät rohkeasti
infopisteellä. Tietenkin myös iloiset infopisteläiset vetävät porukkaa mukaan
ja kannustavat osallistumaan, Juurinen
pohtii.

Viiden tähden kiertue
Ensimmäinen kiertuekevät on nyt takana. Sampo-Ilmari ja Rosita ovat enemmän kuin tyytyväisiä, sillä palaute on
ollut sataprosenttisesti positiivista.
– Viime keväänä haimme parhaita
toimintatapoja ja ensi syksyn kiertueelle
on luvassa paljon uutta mukavaa, Rosita
kertoo.
Syksyllä tapahtuma ulotetaan myös
koulupäiviin. Koulujen on mahdollista
viettää kokonaista Music Against Drugs
-viikkoa, johon kuuluu valmiita aamunavauksia, julisteita ja muuta materiaalia. Viikko huipentuu tietenkin itse
tapahtumaan.
Sampo-Ilmari ja Rosita uskovat, että
tapahtumalla vaikutetaan nuorien asenteisiin.
– On tärkeää, että nuoret saavat asiallista tietoa huumausaineista. Olemme
nuorten mielestä ehkä uskottavampia
kuin opettajat ja esimerkkejä siitä, että
luovuuteen ja mahtavaan fiilikseen ei tarvita päihteitä, Sampo-Ilmari painottaa.
– Vanhempien ja muiden kasvattajien tulisi pitää mielessä myös se, että huumeet ovat Suomessakin laajalle levinnyt
ongelma. Huumeita saa kaikkialta, joten
on turha tuudittautua siihen, että oma
paikkakunta olisi turvallinen.
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