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Olet kiinnostunut muodin maailmasta. Luonteeltasi
sosiaalinen, ulospäin suuntautunut, yrittäjähenkinen
ja reipas tyyppi. Auto välttämätön. Tuotevarastoa ei
tarvitse hankkia itse.

Tartu tilaisuuteen! Pienille paikkakunnille
vain yksi edustaja, joten työtä riittää.

Music
Against
Drugs
kiertää
ympäri
Suomea
NIVALA Music Against
Drugs -viikon tapahtumiin
kuuluu : Ennaltaehkäisevää
päihdetyötä Nivalan kouluissa 3-9 -luokkalaisille.
Ennaltaehkäisevän päihdetyön teemaviikko pitää sisällään muun muassa valmiita
aamunavauksia, aarteenetsintää ja tietokilpailuja sekä
Music Against Drugs -tapahtuman perjantaina 25.
maaliskuuta.
Music Against Drugs
-tapahtuma on päihteetön
iltatapahtuma Tuiskulassa
(Tuiskutie 2). Tapahtuma
on klo16.00-18.30 ( 3-6
-luokkalaisille ) ja klo18.4523.00 ( 7. -luokkalaisille ja
sitä vanhemmille)
Music Agains Drugs
uskoo asioiden käsittelyyn
nuorten omalla kielellä,
nuorisoidolien kannustavan
esimerkin voimaan ja iloiseen tunnelmaan.
- Me halutaan järjestää
tapahtumia, joissa on oikeasti hauskaa ja rento meininki,
silloin ihmiset ovat huomattavasti vastaanottavaisempia
erilaisille näkemyksille, sanoo tapahtumat juontava
Sampo-Ilmari Tuhkalehto.
Music Agains Drugs toteutetaan yhteistyössä Youth
Against Drugs (YAD) Ry:n
kanssa. Tuhkalehto kuvailee
yhteistyötä seuraavanlaisesti:
- YAD:in apu ja kokemus ovat olleet ehdottoman tärkeitä. Me osaamme
kertoa, miltä ilmiö näyttää
meidän lähipiirissä ja mitä me olemme siitä mieltä.
YAD:lla puolestaan on kokonaisnäkemystä nuorten
huumeidenkäytöstä valtakunnallisena ilmiönä ja yli
20 vuoden kokemus ennal-

taehkäisevästä päihdetyöstä
nuorille.
Music Against Drugs:in
osatekijät on luotu ” avaimet käteen -periaatteella
”. Eli niin, että kunnan on
mahdollisimman helppo
vastaanottaa ne.
- Halusimme, ettei
homma jää ainakaan siitä
kiinni, ettei nuoriso- tai
koulutoimella riitä aikaa ja
työvoimaa. Laajaan kokonaisuuden osana toteutetaan
myös Music Against Drugs
-tutkimus.
Tutkimus kartoittaa lasten ja nuorten hyvinvointia
sekä suhdetta päihteisiin.
Kunnissa lasten ja nuorten
kanssa ympärivuotisesti
työtä tekevät ihmiset tekevät
todella tärkeää työtä. Tutkimuksen tulokset auttavat
tunnistamaan mahdollisia
riskejä ja kohdentamaan
käytössä olevia resursseja
sen mukaisesti. Joissain tapauksissa tutkimustulokset saattavat toimia myös
perusteluina sille etteivät
nuoriso- ja koulutoimi olisi tulevaisuudessa aina se
ensimmäinen paikka josta
leikataan kun kunnan budjetista pitää karsia kuluja,
Tuhkalehto toteaa.
Music Against Drugs -iltatapahtumassa järjestetään
myös bändikilpailu, josta
valitaan kolme paikallista,
eniten ääniä saanutta bändiä
esiintymään Music Against
Drugs -tapahtuman jälkimmäiseen (klo18.45- 23.00)
osioon.
Music Against Drugs
-bändikilpailun äänestys
tapahtuu netissä, osoitteessa
http://www.musicagainstdrugs.info/bandiaanestys2011

Ota yhteyttä:

Mirja Niiranen p. 050 3433 277
mirja.niiranen@laukkufriikki.net
www.laukkufriikki.fi

Etsimme iloisia ja ennakkoluulottoman asenteen omaavia

MYYNTINEUVOTTELIJOITA
Ylivieskan toimipisteeseen.

Soita tai klikkaa itsesi nettiin ja varaa
paikkasi seuraavaan koulutusryhmään!

Erkki Pulliainen
”BAARIPARLAMENTISSA”
Ylivieskassa

ke 23.3.2011
klo 8.30-10.30

Runnin Kylpylään!

ELOKUVIA

Sievi-Haapajär vi-Kalajoki

Nyt myynnissä suositut

PÄÄSIÄISLOMAT
2 vrk 120 € / hlö
3 vrk 170 € / hlö
Sis. majoitus 2hh:ssa, juhlavat
puolihoitoateriat, kylpyläkäynnit ja
monipuolinen pääsiäisohjelma.
Tarjoushinnat voimassa 21.-26.4.

Perhehuone
118 € / vrk
Sis. majoitus 2 aikuiselle ja 1-2 lapselle
(alle 14-v.), buffet -aamiaiset, kylpyläkäynnit ja vapaa-ajan ohjelma ma-pe.

Varaa heti! p. 017-7687 524
HAAPAJÄRVI

Sami 045 655 0003
(ps. varaa myös oma
kesätyöpaikkasi meiltä ajoissa!)

Ilmoituksen maksaa Erkki Pulliainen

LAUKKUFRIIKKI-EDUSTAJIA
HAETAAN.

Kansanedustaja

RUNNIN KYLPYLÄ
Kartanohotelli ja Kylpylähotelli
Puh. (017) 768 751
Myynti (017) 768 7524

www.r

Teatterisali
LA 26.3.
klo 15.00 Walt Disdeyn
KAKSIN KARKUTEILLÄ
klo 17.00 THE TOURIST

SIEVI Vääräjokisali
MA 28.3.
klo 18.00 KAKSIN
KARKUTEILLÄ
klo 20.00 THE TOURIST

LEIKKAA TALTEEN!✁

TYÖPAIKKOJA

KALAJOKI

Mereojansali
SU.3.4.
klo 15.00 KAKSIN
KARKUTEILLÄ
klo 17.00 THE TOURIST
Kaksin karkuteillä k.7/5 Lip.5 €
The Tourist k.13/11 Lip.8 €

Jukan Rengas
Välskärintie 4
69100 Kannus
P. 06 870 704 tai 040 772 1077
Ma-pe 9-17, la 9-13

