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Tuhkalehto-yhtye esiintyy Music Against Drugs iltatapahtumassa. Rumpujen
takana vaikuttaa imatralaislähtöinen Matias Vitikainen.

ANNIINA MEURONEN
TÄLLÄ viikolla Imatralla alkaa Music Against Drugs -kouluviikko.
Järjestäjätaho Music Against Drugs ry on valtakunnallisesti toimiva yhdistys,
jonka päämäärä on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia. Yhdistys järjestää
ehkäisevän päihdekasvatuksen kokonaisuuksia lapsille ja nuorille ympäri
Suomea. Tähän vuoden kohteista Imatra on ensimmäinen. Viikko huipentuu
9. maaliskuuta perjantai-iltana järjestettävään iltatapahtumaan
Vuoksenniskan työväentalolla.
– Tärkeintä on hauskuus. Elämä on hauskaa ilman päihteitä, yhdityksen
puheenjohtaja, yksi perustajista ja muusikko Sampo-Ilmari Tuhkalehto
summaa.
Music Against Drugs -kouluviikko on ennaltaehkäisevän päihdetyön
teemaviikko kunnan ala- ja yläkouluille. Viikko pitää sisällään muun muassa
valmiita aamunavauksia, aarteenetsintää, tietokilpailuja ja julisteita.
Päihteetön Music Against Drugs -iltatapahtuma toteutetaan siten, että
iltapäivästä alkuiltaan tapahtuma on ala-asteikäisiä varten. Loppuilta on
yläasteikäisille ja sitä vanhemmille. Iltatapahtuman pääesiintyjänä on
Sampo-Ilmari Tuhkalehdon bändi Tuhkalehto sekä All of Music niminen
yhtye. Tuhkalehdon rumpali on imatralaislähtöinen Matias Vitikainen.
Ohjelman ohessa paikan päällä on YAD (Youth Against Drugs)-infopiste,
Nintendo Wii -pelipiste, päihdeaiheisia kilpailuja, toimintatori ja disco.
Iltatapahtumassa esiintyy myös paikallisia bändejä. Toimintatorilla
paikalliset harrastustoimintaa harjoittavat tahot pääsevät esittelemään
toimintaansa lapsille ja nuorille.
Kunnan nuorisobändeille on suunnattu Music Against Drugs -kilpailun
osakilpailu. Internet-äänestyksen perusteella tapahtumaan pääsee
esiintymään 3 – 5 eniten ääniä saanutta paikallista nuorisobändiä.
Kokonaisuuteen kuuluu myös Music Against Drugs -miniseminaari, joka
tapahtuu iltatapahtuman yhteydessä. Miniseminaari on opettajille,
rehtoreille, kuraattoreille, nuoriso-ohjaajille, seurakunnan
nuorisotyöntekijöille ja harrastustoiminnan ohjaajille suunnattu avoin
tilaisuus. Tilaisuudessa käydään läpi Music Against Drugs -kokonaisuuden
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prosessi kunnassa sekä keskustellaan harrastustoiminnassa olevien
henkilöiden työn tärkeydestä lasten ja nuorten ehkäisevän päihdetyön ja
hyvinvoinnin kannalta.
Sampo-Ilmari Tuhkalehto kuvailee kokonaisuutta nuorille helposti
lähestyttäväksi.
– Paikalliset bändit voivat osallistua bändikilpailuun ja päästä esiintymään
tapahtumaan. Säpinää-kilpailussa palkitaan nuoria, jotka ovat luoneet
toisille nuorille harrastus ja toimintamahdollisuuksia kunnassa.
Toimintatoristakin hänellä on sanottavaa.
– Meidän mielestä nuorten osallistumismahdollisuuksien tukeminen on
erittäin hyvää ehkäisevää työtä. On tärkeää, että kaikille on paikkoja, jossa
heidät otetaan ryhmän jäseneksi ja he kokevat olevansa tervetulleita.
Laadukkaat harrastusmahdollisuudet takaavat laajan sosiaalisen
tukiverkoston, josta hakea tarvittaessa tukea.
Perjantaihin mennessä toimintatorille oli ilmoittautunut Hyväri ry, Imatran
Kusanku ry ja Pelastakaa lapset ry.
– On tärkeää antaa laadukasta tietoa päihteistä, jotta nuorilla on
käytettävissä muutakin informaatiota kuin pari vuotta vanhemman kaverin
tiedot tai legendat. Sen vuoksi meillä on mukana ehkäisevää päihdetyötä
tekeviä valtakunnallisia järjestöjä ja heidän laadukkaita sisältöjään, sanoo
Tuhkalehto.
Hän muistuttaa, että koska tapahtuman järjestämisestä vastaa ulkopuolinen
taho, paikallisilla nuorisotyöntekijöillä on paremmin aikaa nuorille.
Imatralla yhteyshenkilönä ja moottorina tapahtuman saamiselle toimii
Imatran seurakunnan erityisnuorisotyöntekijä Mikko Airas.
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Haloo Helsinki! haluaa nähdä
kosken kuohut
30.6.2012 4:00

ANNIINA MEURONEN
HALOO HELSINKi! -yhtyeellä on edessä työntäyteinen
kesä. Kitaristi Leo kertoo, että yhtyeen kanssa
kierretään Suomea noin 30:n keikan myötä. Suurin osa
keikoista on festivaalikeikkoja. Imatralle yhtye saapuu
tänään lauantaina, jolloin he nousevat päälavalle
kansaa viihdyttämään. Muita festarikeikkoja on muun
muassa Ilosaarirock, Wanaja festivaali, The Voicen
juhannus, Kalajoen juhannus, Lahden yöt, Weekend
Festival, Tammerfest ja Qstock.

