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Kuva: Jenni Suhonen (Provinssi 2018)

uusille vapaaehtoisille 18.–19.5.2019 Jyväskylä

Pääkirjoitus

Tutkimuksen kautta käy
tie valistuneisiin veikkauksiin

H

I, HYVÄT YADILAISET! Silloin tällöin
on elämässä hyvä
ottaa aikalisä ja pöllyttää vakiintuneita
rutiineja. Minä tein
näin olemalla viime
vuoden opintovapaalla. Tein päätöksen
olla seuraamatta päihdetyön kenttää eli
otin aiheesta vapaata. Eihän se täysin
onnistunut, luin muun muassa muutaman aihetta käsitelleen kirjan, mutta
ammatillisessa mielessä olin lomalla
päihdetyöstä.
NYT KENTÄLLE PALANNEENA huomaan
saapuneeni mielenkiintoiseen aikaan.
THL keräsi viime vuoden lopulla aineiston kansalliseen huumetutkimukseen,
jolla selvitetään huumeiden (ja myös
muiden päihteiden) käyttöä sekä asenteita niitä kohtaan. Huumekysely toteutetaan neljän vuoden välein ja merkittävä tiedonlähde alaa seuraaville. Tulokset
löytyvät nyt osoitteesta:
www.julkari.fi/handle/10024/137660
Samoin viime vuonna kerättiin aineisto
jätevesitutkimukseen, jossa mitataan
huumepitoisuuksia jätevesiverkostoista.
Näin saadaan tietoa huumeiden käytön
alueellisista eroista. Jätevesitutkimusta
tehdään myös muualla Euroopassa, joten tutkimuksessa saadaan myös tuloksia myös kansainvälisistä eroista.
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Myös huumeiden ongelmakäytöstä ja
-käyttäjistä ollaan tekemässä tutkimusta. Edellisen vastaavan tutkimuksen aineisto on vuodelta 2012.
Näiden tutkimusten lisäksi vuosittain
julkaistaan mm. päihdetilastollista vuosikirjaa ja selvitystä päihdehuollon huumeasiakkaista.
MIKSI TÄMÄNKALTAISET TUTKIMUKSET
ovat tärkeitä? Ne auttavat huumeilmiön
ymmärtämisessä ja kokonaiskuvan hahmottamisessa. Säännöllisesti uusiutuvat
seurantatutkimukset kertovat, mihin
suuntaan päihteiden käyttäminen on
menossa ja miten erilaiset lakimuutokset
tai toimenpiteet vaikuttavat käyttöön.
Tutkimukset auttavat ohjaamaan päihdetyön resursseja sinne, missä tarve on
suurin. Tutkimusten perusteella voimme
usein ampua urbaaneja legendoja nilkkaan. Jos uskoisimme pelkästään iltapäivälehtien otsikoita, niin käsiin räjähtänyt huumeongelmamme koskettaisi
meistä jokaista ja aina vain nuoremmat
huumeiden käyttäjät olisivat vaippaikäisiä. Väestötasolla todellisuus kun tuppaa
useimmiten olemaan jotain muuta kuin
lööppikamaa.
Hassua, huomaan kaivanneeni näitä tilastokäppyröitä :-D

YAD Youth Against Drugs ry:n

kevätkokous 2019

YAD RY:N KEVÄTKOKOUS järjestetään Jyväskylän toimistolla
(Lutakonaukio 3) 13.4.2019 klo 12.00
VUOSIKERTOMUS tulee ladattavaksi YAD:n sivuille (www.yad.fi)
viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.

Tervetuloa!
KOKOUKSEN ASIALISTA

1.
2.
3.
4.
5.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa

6.

Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
tilivelvollisille

7.
8.
9.

Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätetään työjärjestyksestä
Esitetään edelliseltä vuodelta laadittu vuosikertomus ja päätetään siitä
Esitetään yhdistyksen tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta sekä
tilintarkastajan lausunto

Käsitellään muut asiat
Kokouksen päättäminen

- Janne Paananen,
toiminnanjohtaja
Yadilainen 1/2019
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YAD ry:n hallitus 2019:
JATKAVAT JÄSENET:
pj. Helmi Lind, Antero Keränen

VARAJÄSENET:
Eeva-Kaisa Salminen, Mira Nurmi,
Jemina Niemi, Jenni Suhonen

UUDET JÄSENET:
Krista Rintala, Kim Hokkanen, Jenna
Haavisto, Taru Keränen, Vaula Ekholm

OIKKU! MUN NIMI on Aino, oon YADilla Jyväskylän toimistolla työssäoppimassa 7.1.–15.3.2019 välisen ajan.
Toimin työssäoppimisen aikana pääasiassa paikallistiimeihin ja talvileiriin liittyvissä asioissa. Opiskelen tällä
hetkellä ekaa vuotta nuoriso-ja yhteisöohjaajaksi Gradiassa.
YAD EI OO MULLE ihan tuntematon ennestään vaan toiminnassa on tullut
oltua mukana jo useamman vuoden.
Alkuperäisesti oon tullut festaritiimiin
vuonna 2016 ja päätynyt sitä kautta
mukaan muihinkin hommiin. On tullut
käytyä myös mm.työkokeilussa street
teamissa ja vähän koulun harkassakin!
Toimin myös toista vuotta jo Jyväskylän
paikkarissa toisena vastaavana. Mua voi
bongata mm. keskiviikkosin myös Striiban discordista höpöttelemästä sekä jyväskylän toimistolta ja talvileiriltä. <3!
IHMISENÄ OON sosiaalinen, reilu, ahkera ja ympyrää pyörivä jokapaikanhöylä. Mulla on kotona kaks koiraa ja tykkäänkin vapaa-ajallani puuhailla niiden
kanssa. Harrastan myös valo-ja videokuvaamista omaksi ilokseni ja kuuntelen
paljolti musiikkia <3
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YAD Youth Against Drugs ry:n uutiskirje

►► TILAAMALLA 6 kertaa vuodessa ilmestyvän Yaddiktin pysyt parhaiten
perillä siitä mitä, missä ja milloin tapahtuu -> www.yad.fi

Esittelyssä osalle jo tutut: aino

M

yaddikti

Se siitä esittelystä, toivottavasti nähdään pian!
- Aino

sekä iida!

H

EIPPA!
ESITTÄYDYN MYÖS täällä.
Olen Iida ja teen
ehkäisevän huumetyön suunnittelijan
hommia Jyväskylän
päädyssä Annen sijaisena ainakin tämän vuoden loppuun
saakka. Vuosi YADilla on käynnistynyt
vinhaa vauhtia ja yadilainen meininki
on tarttunut taas omaan tajuntaani todenteolla. Aiempaa taustaa täällä YADin
toimissa minulla on ollut vapaaehtoisena ja opiskelijaharjoittelijana pari vuotta
sitten (lue 6-7 vuotta sitten). Aika rientää! Tekemisen meininki on kuitenkin
edelleen sama ja positiivinen anarkia on
läsnä. On käyty Suonenjoella, verkostopalavereissa, suunniteltu päihdekasvatuskeikkoja, aktivoitu vapareita mukaan
eri infopisteille sekä tehty festarikauden
aloitustoimenpiteitä. Kevät on täynnä
kaikkea kivaa ja monipuolista tekemistä,
joten tylsää ei ainakaan tule olemaan.
On tää vaan niin siistiä hommaa!

ON OLLUT ILO tutustua jo osaan nykyisistä vapareista ja odotan innolla, että
vuoden mittaan tutustun teihin lisää!
Tapaamme siis ainakin infopistetoiminnan/ päihdekasvatuskeikkojen sekä festaritoiminnan tiimoilta. Hymyillään kun
tavataan! :) Ootte parhaita! <3
- Iida Porkka
vs. Ehkäisevän huumetyön suunnittelija
050 522 8708
iida.porkka(at)yad.fi

Yadilainen 1/2019
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KANNABISHANKKEESTA PÖÖ!

Kuulumisia
HANKERINTAMALTA:
YAD KEHITTÄÄ EHKÄISEVÄN HUUMETYÖN TOIMINTAMALLEJA erilaisten kehittämishankkeiden kautta. Tällä hetkellä YAD:ssa on käynnissä 3 kehittämishanketta.

Itse mutta ei yksin

K

EVÄÄN ENSIMERKIT
OVAT näkyvillä ja aurinko alkaa pikkuhiljaa lämmittää. Mulle
ja hankkeelle se tarkoittaa sitä, että myös
uuden verkkopalvelumme julkaisu lähestyy.
TALVEN AIKANA ollaan
hankkeessa tehty kaikenlaista. Sivuston rakentamiseen liittyviä etäpalavereja
ensin rautalankamallien tiimoilta ja sen jälkeen suunniteltiin ulkoasua. Nyt ne on taakse
jäänyttä elämää. Tällä hetkellä kerätään
kokemuskertomuksia ja suunnitellaan
sisältöä tarkemmin sekä odotellaan, että
sivut valmistuvat siihen pisteeseen, että
pääsen työstämään sisältöä ja testaamaan sivujen toimintaa.
TALVEEN MAHTUI MYÖS reissu Portugaliin, jossa olin ensimmäistä kertaa
järjestetyssä Value Fair -tapahtumassa.
Tämä oli ylivoimaisesti suurin tapahtuma, johon olen Erasmus+ -hankkeiden
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ja koulutusten merkeissä osallistunut yli
sata osallistujaa eri puolilta Eurooppaa.
Mielenkiintoinen ja ajatuksia herättänyt
matka arvojen maailmaan.
Tätä kirjoittelen Tallinnassa, jossa olen
tekemässä Job Shadowing jaksoa, seuraamalla The Power of
Non-formal education koulutusta. Tavoitteena oppia
hieman kouluttamisesta ja
non-formaaleista menetelmistä.
TÄMÄN JÄLKEEN ON vielä yksi
reissu, jonka aiheena on Open
Badges eli digitaaliset osaamismerkit/
oppimismerkit, joista varmasti lisää infoa myöhemmin. Toki jos kiinnostuksesi
heräsi, niin käyhän googlettamassa. Sen
verran voin kai sanoa, että jonkinlaista
”pokemon”-peliä rakennellaan. Ajatuksena kiinnittää hieman enemmän
huomioita niihin asioihin, joita meidän
jutuissa mukana olevat ihmiset oppii.
Koska sitähän meillä tapahtuu esimerkiksi festarikoulutuksessa ja monissa
muissa jutuissa.
- Terkuin
Sami

OMA-APUSIVUSTO KANNABIS.EU etenee kohti ensimmäistä julkaisukelpoista versiota, jonka tekemisessä on ollutkin yllättävän paljon duunia. Ennen sivuston kilpailuttamista ollaan tehty hahmotelmaa siitä, miltä sen sivun meidän mielestä tulee
näyttää. Hiotaan hahmotelmaa vielä nuorten kanssa, jonka jälkeen se lähtee tarjouspyynnön kanssa eteenpäin. Syksyllä sivut on pystyssä ja maailma on vähän parempi
paikka!
Lisäksi on liikkunut huhuja KANNAINTERVENTIOMALLIA ollaan kehitetty BISPAKU-nimisestä vempeleestä, jonka
hyvin eteenpäin. Intervention nimi tulee peräloosterissa on haastateltu kaiken
olemaan KASVI, joka koostuu sanoista:
maailman outoja tyyppejä! Näköhavaintoja on tehty tähän mennessä lähinnä
Tampereen suunnalla, mutta kulkupuK ysy ja keskustele
heiden perusteella pakettiauto on täysin
A rvioi ja anna tietoa
toimiva ja renkaiden ulvonnasta päätelS uunnittele
len se on liikkumassa Tampereen lisäksi
myös muihin kyliin ja pitäjiin... Juoruna
V ahvistaminen
ollaan kuultu myös, että haastatteluista
I tsemäärämisoikeus
on tehty nuorten kanssa myös videoita,
eli yritetään saada käsiksi nämä kohutut
Siihen liittyviä pilottikoulutuksia lähde- nauhat ja saatetaan ne myös teidän saatään tekemään keväällä ja syksyllä sitten taville.
valmista mallia.

THE TRUTH IS OUT THERE!
- Pasi

Exp3rt – KOHTAAVA KOKEMUSASIANTUNTIJUUS
TERVEHDYS TAMPEREELTA!
Vuosi vaihtui ja pakkasia pidellyt täälläkin päin maailmaa.Alkuvuosi ollaan
menty vähän rauhallisemmin, voisi sanoa, että jopa hillitysti. Käytiin Tampereen Keijoille (Silta-valmennuksen kokemusasiantuntijakoulutus) kertomassa
riippuvuudesta ja avaamassa omia fiiliksiä mitä herännyt viime vuoden aikana
tehdyistä kokemusasiantuntijakeikoista.
Käytiin myös koko konkkaronkka Villa
jr vetämässä Toni-menetelmää nuorille ja oli kyllä kiva reissu! Piipahdettiin
myös RISE:n (rikosseuraamusvirasto)
esittelemässä tiukkaa settiä kannabik-

sesta ja allekirjoittaneen ensimmäinen
powerpoint-esitys, reissu meni ihan
hyvin, vaikkakin yhdestä diasta oli kadonnut tekstit kokonaan. Sitten meillä
oli kokemusasiantuntijakoulutusviikonloppu, jossa oli huipputyyppejä ja osallistujiakin oli paljon. Vietettiin täällä
toimistolla pari päivää ja käytiin läpi
meidän menetelmiämme, tulevat kokemusasiantuntijat olivat mielissään, kuin
myös mekin, Tero oli jopa vähän onnesta
soikeana. Ei muuta kuin kevättä kohti ja
paljon auringon paistetta kaikille!
- Jesse – Exp3rt-hankkeen kokemusasiantuntija / oppisopimusopiskelija
Yadilainen 1/2019
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Eduskuntavaalit
tulevat!
Vaalit ovat tulossa, mutta mitäs se nyt taas tarkoittikaan?

MITEN VALITA OMA PUOLUE?
Puoluetta valitessa kannattaa miettiä ainakin seuraavia asioita:
►► Mitkä asiat ovat minulle tärkeitä?
►► Mitä tulisi säilyttää tai vahvistaa?
►► Mihin asioihin pitäisi saada muutosta?

EDUSKUNTAVAALIT
►► Valitaan 200 kansanedustajaa päättämään yhteisistä asioista eduskuntaan
►► Äänestää saavat 18-vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset
►► Ennakkoäänestää voi millä tahansa ennakkoäänestyspaikalla, varsinaisena vaalipäivänä voi äänestää vain itselle erikseen nimetyllä äänestyspaikalla. Mukaan
tarvitsee kuvallisen henkilöllisyystodistuksen
►► Varsinainen vaalipäivä on SUNNUNTAI 14.4.2019
►► ENNAKKOÄÄNESTYS ON 3.–9.4.2019. Ennakkoäänestää voi monissa kaupoissa,
kauppakeskuksissa, posteissa, kirjastoissa ym.

MIKSI ÄÄNESTÄÄ?
►► Suomessa on edustuksellinen demokratia, eli me valitsemme ihmisiä, jotka katsomme olevan oikeita tyyppejä tekemään tärkeitä päätöksiä meidän puolestamme
►► Yksittäiselläkin äänellä voi olla merkitystä siihen, meneekö joku edustaja läpi
vai ei
►► Muut äänestävät vaikka sinä et äänestäisikään, mutta eivät välttämättä sitä
tyyppiä joka ajaa juuri sinun etujasi
►► Äänestämällä voit vaikuttaa myös siihen, millaisista ihmisistä meidän eduskuntamme koostuu; löytyykö sieltä eri sukupuolten, ikäryhmien, etnisten ryhmien
ja ideologioiden edustajia kuten kansastakin, vai päättääkö asioistamme turhan
yksipuolinen porukka?
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►► Mitkä puolueet ajavat niitä asioita, jotka ovat minulle merkityksellisiä?

Mistä puolueiden kantoja voi selvittää?
►► Vaaliohjelmat
►► Puolueiden viestintä (verkkosivut, haastattelut, some ym. )

MITEN VALITA OMA EHDOKAS?
Eduskuntavaaleissa äänestetään oman alueen ehdokkaita. Näin eduskuntaan tulee
edustajia kaikista maakunnista. Kannattaa huomioida, että jokainen ehdokkaalle mennyt ääni hyödyttää myös koko puoluetta. Jos sinun äänestämäsi ehdokas ei
mene läpi, lisää kokonaisäänisaldo jonkun toisen saman puolueen ehdokkaan läpimenon todennäköisyyttä. Kannattaakin siis varmistaa, että paitsi ehdokkaan, myös
puolueen ajamat asiat ovat linjassa omien arvojesi kanssa.

Ehdokkaisiin voi tutustua:
►► Vaalikoneet (katso esim. nuortenvaalikone.fi)
►► Ehdokkaiden nettisivut ja blogit
►► Ehdokkaiden somekanavat (twitter, fb, insta, Youtube)
►► Ehdokkaiden esiintyminen mediassa ja julkisuudessa
►► Ehdokkaiden jututtaminen vaalitapahtumissa ja vaalimökeillä

P.S. Vaikka alaikäiset eivät vielä saa äänestää, niin myös he voivat haastaan ehdokkaita keskusteluun tärkeistä aiheista ja kysymyksistä esim. somessa ja vaalimökeillä!
Yadilainen 1/2019
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Miksi minä äänestän?

O

LEN ÄÄNESTÄNYT
KAIKISSA kunta- ,
eduskunta- ja presidentinvaaleissa
joissa olen ollut
äänioikeutettu.
Minulle äänioikeus
on paitsi kansalaisoikeus, myös velvollisuus. Minä haluan omalla toiminnallani
vaikuttaa siihen, että minulle tärkeistä
asioista eivät päätä vain etuoikeutetussa
asemassa eläneet keski-ikäiset miehet.
Mielestäni vaalitulos on myös eräänlainen viesti tai näkökulma yhteiskunnan
tilaan ja arvoihin: mitä teemoja halutaan ajaa ja millä toimilla uskotaan yhteinen paras saavutettavan.

SEURAAN KIINNOSTAVIA EHDOKKAITA
erityisesti twitterissä ja facebookissa;
minkälaisiin asioihin he ottavat kantaa,
miten he viestivät niille, joiden mielipide eroaa heidän omastaan, millä tavoin
he kohtelevat muita ihmisiä? Kiinnostavaa minusta on myös se, ovatko he olleet
aktiivisia jo pidempään, vai onko yhteiskunnallisissa asioissa aktivoituminen
osa vaalikampanjaa. Vaalikoneiden kysymysten ja vastausten avulla voi saada
myös kiinnostavaa näkökulmaa ehdokkaiden arvoista ja ajatuksista.
- Petra

Voitaisko me puhua
huumeista järkevästi?
TÄNÄ VUONNA EDUSKUNTAVAALIT JA 419-PÄIVÄ OSUVAT TOSI LÄHEKKÄIN. Näin
ollen päätimme yhdistää YAD ry:n kampanjat yhdeksi samanteemaiseksi kokonaisuudeksi. Tulokulmamme tänä vuonna on vastuullinen viestintä, sekä kannabikseen
että muihin huumeisiin ja niitä käyttäviin ihmisiin liittyen. Kampanjoihin kuuluu
some-materiaalia, tietoiskuja ja ehkä jopa uusi tarra?

Voitaisko me puhua

kannabiksesta järkevästi?
KUN KANNABIKSESTA tai sen käyttäjistä
puhutaan medioissa, ovat otsikot yleensä sensaatiohakuisia ja esimerkkitapaukset äärimmäisiä. Nämä viestinnän tehokeinot voivat olla haitallisia, stigmaa
vahvistavia ja vääriä mielikuvia rakentavia. Ei ole mielekästä toistella vuodesta
toiseen ”yhä nuoremmat yhä kovempia
aineita” -väitteitä, jos tutkimustieto
näyttää ihan muuta. Lähestymistapamme aiheeseen on jo Mythbustersista tuttu ”Faktat kuntoon!” eli vastaamme yleisiin virheellisiin väittämiin tutkimus- ja
tilastotiedon pohjalta.
LISÄKSI HALUAMME MUISTUTTAA ihmisiä siitä, että sillä miten puhumme
ja mitä termejä käytämme on oikeasti
merkitystä. Ei ole yhdentekevää, mitä

termejä valikoimme tai mitä tehokeinoja käytämme. Vastuullinen päihdeviestintä ei vahvista stigmaa, syvennä
syrjäyttäviä käytäntöjä, rakenna yksipuolisia stereotypioita tai muilla tavoin
loukkaa tai pilkkaa päihteitä käyttäviä.
Lisäksi on hyvä muistaa, että jos viestimme nuorille vahvasti esimerkiksi
kannabiksesta muihin huumausaineisiin
johdattavana porttihuumeena, voi siitä
myös jäädä nuorelle se mielikuva, että
hänen polkunsa on jo ennalta määrätty
ensimmäisen kannabiskokeilun jälkeen.
Päihdehaittojen ehkäisyn näkökulmasta
esimerkiksi muutoksen mahdollisuudesta tai uusista aluista viestiminen on
todennäköisemmin tehokkaampaa kuin
tragedioista viestiminen.

SEURAA YADIN EDUSKUNTAVAALIKAMPANJAA JA 419-KAMPANJAA:
YAD.FI/419
YAD.FI/PUHUMULLEHUUMEISTA
JA YADIN SOMEKANAVISSA
Photo by Parker Johnson on Unsplash

10 Yadilainen 1/2019

Yadilainen 1/2019

11

Hanki itsellesi
ELINKAUTINEN?

Haluatko tukea YADin
ehkäisevää huumetyötä?
Tukijäsenyys

YADin jäsenmaksu

6,-/vuosi
tai

ELINKAUTINEN
YAD-jäsenyys
60,-/elämä
Jäsenmaksun voi maksaa verkkokaupassa

www.yad.fi/yadstore
tai suoraan tilille FI28 8000 1401 4735 26
Mainitse viestikentässä nimi ja osoite.
Jäsenenä saat alennusta YADin tapahtumista/koulutuksista ja
jäsenlehti Yadilaisen kotiisi/s-postiisi 4 kertaa vuodessa!
Jäseneksi voivat liittyä kaikki YADin toiminnasta kiinnostuneet.

JÄSENYYS
ON KANNANOTTO HUUMEETTOMAN ELÄMÄN PUOLESTA
12 Yadilainen 1/2019

20,-/vuosi

Yritys- tai
yhteisötukijäsen
100,-/vuosi
Tukijäsenmaksun voi maksaa verkkokaupassa

www.yad.fi/yadstore

tai suoraan tilille FI28 8000 1401 4735 26
Mainitse viestikentässä nimi ja osoite.

(tukijäsenille postitetaan jäsenlehti Yadilainen 4 kertaa vuodessa)

Voit kohdistaa 25% tuesta haluamasi paikkakunnan paikallistiimille,
kirjoita tällöin myös paikkakunnan nimi viestikenttään.
YADin paikallistiimit löytyvät osoitteesta www.yad.fi/yhteys

Toimintaamme voi tukea myös
lahjoituksin, tilinumeromme on
FI28 8000 1401 4735 26
Keräyslupa: RA/2017/881

Yadilainen 1/2019
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STREET TE
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STREET TEAMIN VUOSI 2018 NUMEROINA:
►► Uusia jäseniä 737
►► Joista tehtäviä suoritti 228

Kuva: JulPs

►► Kokonaisuudessaan tehtäviä palautti
333 eri ihmistä.
►► Tehtäväpalautuksia 1841

STREET TEAM

M

OIDOMOI! JÄLLEEN
YKSI vuosi ahkeraa
striibailua takana ja
ties kuinka monta
edessä.

2019 on lähtenyt liikkeelle parin uuden
tehtävän kera. ”Huumeettomat Bilebiisit” -tehtävässä pyritään keräämään
spotify-lista biisejä, joissa ei lauleta tai
mainita sanallakaan kännäystä tai päihteilyä.
TOINEN TEHTÄVÄ VAATIIKIN mukaan
projektiin 5 eri ihmistä että sen saa
suoritettua. Kyseessä on ”Me tahdotaan
paikkari!”, jossa nimensä mukaan pyritään järjestää omalle paikkakunnalle
paikallistoimintaa, aseenaan kansalaisadressi sekä allekirjoitukset.
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Adressin lisäksi matskupaketin mukana
tulee infoa paikkarin pyörittämisestä,
miten paikallistoimintaa voi käyttää työvälineenä ja 10 esimerkkiä ekoihin kokoontumisiin. Tehtävänä sulle on kerätä
adressiin nimet ja välittää koko paketti
nuorisotyöntekijälle tai jollekulle yli 18
vuotiaalle kuka voisi paikkaria ruveta
vetämään, tai edes osaisi välittää asiaa
eteenpäin. Tässä vaiheessa kyseiset paketit ovat lähteneet eteenpäin jo 4:lle eri
ihmiselle joten innolla jäämme seuraamaan josko kuhinasta nousee vielä jotain suurempaa! Mahtavuuksia raportoidaan myös muiden tehtävien tiimoilta
kovaan tahtiin. Kuvassa JulPs:n näkemys
kirjastojen kauhusta…
Mutta palatakseni vielä viime vuoteen
niin viereisellä sivulla pieni koonti ->

►► Matskukirjeitä lähetetty 758
►► Tarroja lähetetty yhteensä 17 913
►► Street Teamin Discordiin kertyi vuoden
aikana 11 611 viestiä
►► Discordissa keskimäärin jubaili 9 ihmistä
joka keskiviikko

SINISELLÄ on väritetty alueet,
joissa striibaajat ovat palauttaneet tehtäviä ja saaneet pisteitä, ja VIHREÄLLÄ ne joissa on
viime vuonna rekisteröidytty
ja mahdollisesti tilattu materiaaleja, mutta ei raportoitu
tehtäviä.

- Taneli
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Y AD YSTÄVÄK IR J A

NIMI: Eetu Heinävaara
IKÄ: 20
HENKINEN IKÄ: 9kk
HOODIT: Jyväskylä (Porin kasvatti)
MITEN PÄÄDYIN YADIIN:

Expa-koulutuksen kautta

MOTTO:

LEMPISUKLAA:

PARAS YAD-MUISTONI:

Terveisiä kaikille Porin
höpönassuille <3

ug

s

”Sometimes you win,
sometimes you learn” tai sit
”Live, love, laugh” <3 <3 <3

yad

i
youth aga

ns

t

dr

Fazerin sininen!!!

MUITA TERVEISIÄ:

Expa-koulutus, oli hyvä
porukka kasassa!

YADin Ystäväkirjassa tehdään meidän mahtavat vapaaehtoiset
tutuiksi (niillekin, jotka eivät ole jo muuten heihin törmänneet)!
Esittelemme joka Yadilaisessa 1_2 YADityyppiä.
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Tule keskustelemaan kappaleesta:

www.huumebiisit.fi

www.huumebiisit.fi/rap/ugk-cocaine-in-the-back-of-the-ride

UGK

Cocaine In The Back Of The Ride
HUOM! Alkuun on kai syytä laittaa liipasinvaroitus, eli trigger warning, kun
käsitellään gangsta rappia. Jos siis alatyylinen tekstittely ja törkeät lyriikat
hermostuttavat, kannattaa jatkaa hyvillä mielin eteenpäin.
VALITSIN BIISIN SIITÄ SYYSTÄ, että usein
huumeita käsittelevä räppi on jollain
tapaa rentoa ja letkeää, mutta myös vihaisempaa tavaraa on tarjolla, kun matkustaa ajassa taaksepäin. Vielä 90-luvun
alkupuolella kokaiinin diilaaminen oli
vakavaa (tai vähemmän vakavaa) puuhaa!
ITSE KAPPALE on melko malliesimerkki tuon aikakauden naisia alistavasta,
muita maahan potkivasta ja itseään
jalustalle nostavasta gangsta rapista,
jossa sivussa diilataan myös kokaiinia.
Kappaleesta voi bongata huumeslangia, kuten hubba (bubba?!?) ja powder,
jotka viittaavat molemmat (rumpujen
pärinää) kokaiiniin. UGK tuli tunnetuksi
siitä, että he veivät härskit jutut ja mustan huumorin todella pitkälle, eikä heitä
kiinnostanut myöskään kritiikki, mitä he
kappaleistaan saivat. He ovat tehneet
myös maailman loukkaavimmaksi tituleeratun rap-kappaleen, jonka jätän tässä mainitsematta, mutta etsivä löytää,
jos kiinnostaa (ei omia lemppareita).
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ALKUPERÄINEN VERSIO kappaleesta
kuullaan ensimmäisen kerran The Southern Way EP:llä, joka julkaistiin kasettina huhtikuussa 1992. Valitsin kuitenkin
version marraskuussa 1992 julkaistulta
Too Hard To Swallow CD:ltä, joka pääsi
jenkeissä räppilistojen sijalle 37 reilun
370,000 levyn myynnillä.
PIMP C, joka räppää kappaleen ensimmäisen versen, sekä sitä seuraavan (ehkä
maailman upeimman) kertosäkeen, oli
kappaletta julkaistaessa 19-vuotias.
Hän kuoli 33-vuotiaana vuonna 2007
kodeiinin yliannostukseen. Lääkäri arveli, että kuolema oli yhteydessä purple
drank-juoman aiheuttamaan hengityslamaan ja siitä seuranneeseen sydämen
pysähdykseen. Juoma oli (ja on osittain
edelleen) suosittua tiettyjen räppäreiden
keskuudessa. Tämä jumittava juoma tehdään yhdistämällä kodeiinia ja prometatsiinia sisältävää yskänlääkettä sekä limunaatia ja se tarjoillaan oikeaoppisesti
fiinisti styroksikupista. Litku on erittäin
koukuttavaa ja siihen ovat Pimp C:n lisäksi kuolleet mm. Chopped and Screwed
musiikkityylin kehittänyt DJ Screw ja
epäilyn mukaan myös räppäri Big Moe.
UGK duon toinen jäsen Bun B elää ja jatkaa räpin tekoa vielä tänäkin päivänä.

Lyr ics
[Pimp C]
[Bun B]
Pimp C bitch! So what the fuck is up?
Aiyyo it's Bun B bitch, and I'm the king of the hubba trade
Step wrong nigga and I'll take ya fuckin nuts!
Pockets fat as fuck from all the ducats the brother made
Got more dope than a pharmacy ho
Hoes like to jock, but see I try to contain 'em
Got a job for the city bitch, I'm shoveling snow
They droppin them drawers because I move they cocaine in
South Texas motherfucker that's where I stay
But I just laugh, cause pussy games be triflin
Gettin pussy from these bitches every god damn day
The legs get spread, I cut that ass like a knife then
Kick it with a trill nigga so you best not trip
Bought the Caddy crossed the pier and kicked to Ganksta Nip Bust a nut on her stomach, wash my dick in the sink
And buy a 40 at the store, from the god damn chink
Selling weight, get it straight, fuck them 20s and 10's
Dope games keep ya SICK, just like a disease
Only love my fuckin momma no such thing as no friends
Movin ki's makin G's, hoes drop to they knees
Motherfucker either down or the motherfucker ain't
Little kids on the corner, steady grabbin they nuts
And if ya bitch-ass ain't, then ya dick is in the paint
Sayin, "I wish I was Bun when I grow the fuck up"
If ya gal look fine you better hide the bitch
Baby blue Riviera, Dayton and laced rims
Cause if I find her I'mma fuckin make her suck my dick
Khaki pants, black sweater with the U.G.K. brim
That goes for your momma and your sister too
Black gat fully loaded nigga come with respect
And if I'm locked down in jail that shit might go for you
Step up the wrong way I'll break yo' god damn neck
Don't try to get no false nuts, I take 'em sucker
Big dick in my drawers, the niggas from down South
Fuckin 'round with C you'll be a dead motherfucker
Down to put a twelve gauge in yo' god damn mouth!
Nigga only 17 but I'm runnin the show
Think I'm playin bitch try me, it ain't no thang
Sellin dope from Louisiana down to El Segundo, ha!
Put them hands up bitch, and kiss this god damn ring
I think it's only fair that I should knock on wood
Cause I move tons of dope, twenty-four hours a day
Cause my bitch is on the street, pussy sell real good
Cocaine from Argentina to the 'Frisco bay
And all my ho know not to trip, bitch fuck pitty
DEA try to stop me yo, but they shit ain't cold
I'll take out my nine and shoot ya in ya fuckin titty
Cause the nigga's got politicians on the Big Tyme payroll
Ho niggas forty-five tryin to, get with me
Narcotic agents wearin cement shoes
Sellin fifty dollar slabs as I'm slangin them ki's
Reported missin on the news, they singin the blues!
If you need to get some powder I'm fully supplied
And if my money get fucked, I'll let it slide
I got the, cocaine in the back of the ride, motherfucker!
It's just some mo' cocaine in the back of the ride, bitch!
[Hook: repeat 8X w/ variations]
Cocaine in the back of the ride
(Yeeeeeah, motherfucker!)

YEEEEEEEEEEEEEEAH, MOTHAFUCKA! (X7)
- Pasi (P!)
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Muutokset mahdollisia.

SE VOISIT OLLA SINÄ -BIISIKILPAILU MUSIIKIN TEKIJÖILLE
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Kilpailussa etsitään kappaleita, joissa käsitellään päihteiden käyttöön ja mielenterveyden ongelmiin liittyvää stigmaa. Kappale voi olla myös instrumentaali-versio. Kappale voi kertoa aiheesta hyvässä tai pahassa, käsitellä selviytymistä tai
vaikeuksia, tai ylipäänsä elämää päihde- tai mielenterveysongelman kanssa.

►

Kilpailuaika on 14.2.–1.4.2019.

►

WWW.EPT-VERKOSTO.FI/SEVOISITOLLASINA
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UUSI JÄSENKORTTI SAAPUU TÄMÄN YADILAISEN
MUKANA
►

2020

Jäsenkortin vuodelle 2019 on suunnitellut Aino Salmi.
Ainon esittelyn voit lukea sivulta 4.

YK:n Kansainvälinen päivä
huumeiden väärinkäytön ja
laittoman huumausainekaupan
vastustamiseksi 26.6.

kesä

►► Jos et ole vielä maksanut jäsenmaksua (6 euroa) tälle
vuodelle, niin ehdit vielä: ohjeet keskiaukeamalla.
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►► Puhu mun kanssa kannabiksesta -opas
tarjoaa virikkeitä ja ajatuksia kotona
käytävään päihdekeskusteluun. Oppaan hinta on 10 eur / 10 kpl ja se
tulee piakkoin myyntiin YADin verkkokauppaan www.yad.fi/yadstore.

HUUMEPOLITIIKKA. NYT.
-SEMINAARI 2.–3.3.
►

Seminaari on täynnä, mutta se
livestriimataan. Livestriimiin tulee
ilmoittautua etukäteen:
www.huumepolitiikka.fi

►

Seminaarin järjestää Humaania
päihdepolitiikkaa ry
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KANNABISOPPAAN VANHEMMILLE
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►► Seuraava Yadilainen lähetetään vain jäsenmaksun
maksaneille.
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Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto ja Mental Beauty Records järjestää
valtakunnallisen biisikilpailun. #sevoisitollasinä biisikilpailun tarkoitus on rikkoa
yhdessä stigma, joka liittyy päihteiden käyttöön ja mielenterveyden ongelmiin.
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T ap ah t u m a ka l e n t er i

Yhteystiedot

Maaliskuu

Huhtikuu

Jyväskylä

»» 1.–3.3. YAD-VAPAAEHTOISTEN
TALVILEIRI (Täynnä)

»» 13.4.2019 KLO 12 KEVÄTKOKOUS, JKL
(Lue lisää s.3)

LUTAKONAUKIO 3, 40100 JYVÄSKYLÄ

»» 27.–28.3.2019 NUORI2019 –
Valtakunnalliset nuorisotyöpäivät,
Turku

»» EDUSKUNTAVAALIT 14.4. (Lue lisää s.8)

Toukokuu

»» 419-PÄIVÄÄ VIETETÄÄN 19.4. (Lue lisää s.11)
»» TIIMIPÄIVÄT RIIKA 2019 25.–28.4.

»» PÄIHDEPÄIVÄT HKI 8.–9.5. Suomen suurin päihdeaiheinen koulutustapahtuma sosiaalija terveysalan ammattilaisille, vapaaehtoisille ja asiantuntijoille Helsingin Kulttuuritalolla.
YAD MUKANA: Kannabishanke toteuttaa keskiviikkona Kannabista käyttävät nuoret ja
heidän läheisensä – kohtaaminen palvelujärjestelmässä -seminaarin ja YAD toteuttaa torstaina Kokemusasiantuntijuus – kokemus puhuu, mutta kenen sanoja? -seminaarin. Koko
ohjelma löytyy Päihdepäivien sivuilta WWW.PAIHDEPAIVAT.FI

Ulla Kuokkanen
toimistosihteeri
yad@yad.fi
040 827 6250
(jäsenyysasiat,
osoitteenmuutokset,
materiaalien tilaukset)
Janne Paananen
toiminnanjohtaja
040 551 9067

Taneli Hytönen
verkkovapaaehtoistyön
suunnittelija (Street Team)
0400 234 317

Pasi Vastamäki
projektityöntekijä
(Kannabishanke)
040 350 2954

Iida Porkka
ehkäisevän huumetyön
suunnittelija
050 522 8708

Sami Sorjonen
projektityöntekijä
(Itse mutta ei yksin -hanke)
0400 152 402

Saara Mansikka-aho
järjestötiedottaja
040 350 0644

Tampere

»» FESTARITYÖN KOULUTUS UUSILLE VAPAAEHTOISILLE 18.–19.5.2019, JYVÄSKYLÄ
(Kts. takakansi)

HALLITUSKATU 25, 33200 TAMPERE

»» FESTARITYÖN VASTAAVIEN KOULUTUS YAD:N KOKENEILLE VAPAAEHTOISILLE
18.–19.5.2019, JYVÄSKYLÄ (Kts. takakansi)

Petra Karinen
ehkäisevän huumetyön
suunnittelija
040 553 5701

Riikka Pulkkinen
projektityöntekijä
(Kannabishanke)
040 350 2040

Marjo Tiittanen
Oppisopimustyöntekijä
(Exp3rt-hanke)
040 689 2483

Maria Hatvala
projektityöntekijä
(Kannabishanke)
040 350 2734

Tero Hohenthal
projektityöntekijä
(Exp3rt-hanke)
0400 218 360

Jesse Boström
Oppisopimustyöntekijä
(Exp3rt-hanke)
040 689 2480
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HELSINGIN KULTTUURITALO
Teemana läheiset ja lapset

Kaikkien työntekijöiden s-postiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@yad.fi, ellei
toisin ole mainittu. Hallituksen sähköposti: hallitus@yad.fi. Paikallistiimien
yhteystiedot löydät netistä www.yad.fi/yhteys.
Suomen suurimmassa päihdealan
messutapahtumassa on laaja kattaus
seminaareja päihdehoidosta,
ehkäisevästä työstä sekä rakenteista.
Ilmoittaudu 28.2. mennessä etuhintaan
osoitteessa www.päihdepäivät.fi
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www.yad.fi/facebook

www.yad.fi/twitter

www.yad.fi/instagram

www.yad.fi/youtube

