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Viikolla 45 eli 7.11-11.11. vietetään valtakunnallista ehkäisevän
päihdetyön viikkoa. Yksi kotimaisista nuorten päihdetyön tekijöistä on
yhdistys nimeltä Music Against Drugs ry.
Music Against Drugs ry:n perustaja on Tuhkalehto-bändin laulaja SampoIlmari Tuhkalehto. Hän kertoo kiinnostuneensa päihteiden vastaisesta työstä
nähtyään, millaista vahinkoa huumeet voivat saada aikaan.
– Olin joutunut seuraamaan läheltä valitettavia tapahtumia, jossa ihmiset
pilaavat elämänsä huumeilla. Se synnytti minussa halun vuonna 2008
osallistua huumeiden vastaiselle kiertueelle Tuhkalehto-bändini kanssa.
Selvisi, että kukaan ei sillä hetkellä järjestänyt niitä.
– Olen osakkaana musiikki- ja tapahtumatuotantoyhtiö Ace Revolutions:ssa,
joten päätimme yhtiökumppanini, Juho-Heikki ”Juhis” Korhosen kanssa
ehdottaa tapahtumakiertueen järjestämistä Youth Against Drugs (YAD) ry:lle,
jolla on yli 20 vuoden kokemus ehkäisevästä päihdetyöstä nuorilta nuorille.
Tuhkalehdon ja Korhosen alkuperäisenä ajatuksena oli järjestää vain
muutama tapahtuma, mutta kun työ oli pantu alulle, sille ilmenikin paljon
tilausta.
– Nuorisotoimet halusivat toimia suosittelijoinamme, joten toimintaa jatkettiin.
Tapahtumaan lisättiin YAD:n kanssa päihdekasvatusviikko sekä bändikilpailu.
Seuraavana vuonna Eccu Research otti yhteyttä, ja kokonaisuuteen kehitettiin
terveys- ja hyvinvointikyselytutkimus.
Kuntien nuorisotoimien rajalliset budjetit eivät yksin riittäneet Music Against
Drugs -kokonaisuuden käynnissä pitämiseen, joten Tuhkalehto ja Korhonen
alkoivat rahoittaa toimintaa myös itse.
– Käytimme Juhiksen kanssa huomattavan määrän omaa sekä yrityksemme
rahaa mahdollistaaksemme Music Against Drugs -kokonaisuuden
soveltamisen mahdollisimman monelle kunnalle. Tällöin oli aiheellista
perustaa oma Music Against Drugs yhdistys, selostaa Sampo-Ilmari
Tuhkalehto.

Tuhkalehto suunnittelu Music Against Drugs -ideasta yleisesti sovellettavan
päihdekasvatuskonseptin. Music Against Drugs on 7-25-vuotiaille lapsille ja
nuorille suunnattu kokonaisuus, jota kunnat voivat soveltaa avaimet käteen periaatteella. Kokonaisuuteen kuuluu muun muassa teemaviikko kouluille,
bändikilpailu ja iltatapahtumia.
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi ensimmäisen avustuksen Music Against
Drugsille syksyllä 2011.
– Lisäksi olemme saaneet mukaan useita valtakunnallisia
yhteistyökumppaneita, joilta löytyy valtavan hienoja sisältöjä, joita saamme
viedä kuntien lasten, nuorten ja kuntatoimijoiden tietoisuuteen. Toinen hieno
juttu on se, että saamme kunnassa kutsua Toimintatoriin paikallisia järjestöjä
esittelemään nuorten harrastusmahdollisuuksia.
Tuhkalehdon kokemuksen mukaan parasta ehkäisevää päihdetyötä on
osallistaminen.
– Se tarkoittaa käytännössä sitä, että jokaisella olisi paikkoja, joihin hän on
tervetullut, joissa hänet otetaan mukaan ja hän saa onnistumisen kokemuksia.
Kaikki eivät valitettavasti saa positiivista minäkuvaa tukevia kokemuksia
koulusta tai edes kotoa, joten laadukas harrastetoiminta on erittäin tärkeää.
Sieltä niitä onnistumisia ja myönteisiä kokemuksia tulee.
www.musicagainstdrugs.info

