
Syyskokous
YAD Youth Against Drugs ry

20.11.2021 klo 12.00
Jyväskylän toimist0, Lutakonaukio 3



Kokouksen työjärjestys

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan 
tarkastajaa

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Päätetään työjärjestyksestä

4. Käsitellään ja vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma

5. Käsitellään ja vahvistetaan YAD:n strategia vuosille 2022-2025

6. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta

7. Nimetään edustajat niihin järjestöihin, joissa yhdistyksellä on edustusoikeus sekä 
edustajat niihin ja järjestöihin ja tai yhteistyöryhmiin, joiden jäsen yhdistys on

8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä, valitaan puheenjohtaja ja hallitus

9. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

10.Päätetään sääntömuutoksesta

11.Päätetään kokous



1. Valitaan kokouksen 
puheenjohtaja, sihteeri ja 

kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

PJ:

Sihteeri:

Pöytäkirjan tarkastajat:



2. Todetaan kokouksen laillisuus ja 
päätösvaltaisuus

” Kutsu yhdistyksen syyskokoukseen annetaan kuitenkin viimeistään 
neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta kirjallisesti yhdistyksen jäsenille. ”

Kutsu ollut Yadilaisessa 3/2021, joka lähetetty syyskuun puolenvälin jälkeen.

Muita ehtoja päätösvaltaisuudelle ei ole. 



3. Päätetään työjärjestys



4. Käsitellään ja vahvistetaan seuraavan 
vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma



Toimintasuunnitelma / Keskeisimmät 
muutokset vuoteen 2021

• Kokemusasiantuntijatyön ajaminen osaksi perustyötä 
jatkuu, samoin kannabishankkeen koulutusten
jatkaminen.

• Tavoitteena 10-11 työntekijää hankehauista riippuen.

• Yksi uusi hanke haussa eli Hamppupelto STEA:lta.

• Sekä yhden nuoren palkkaaminen STEA:n Paikka auki II –
rahoituksella.

• VIDA loppuu kesällä 2022.

• Kohderyhmän tarkennusta: ”päihteiden käyttöään pohtiville ja 
päihderiippuvuudesta toipuville nuorille”



Toimintasuunnitelma / Painopistealueet 
2022

1. Vapaaehtoisten määrään, osallisuuteen ja jaksamiseen 
panostaminen. 
• Verkkovapaaehtoisuus, avoimet ovet, Vaikuta! –illat, paikallistiimeissä vierailu, 

koronavuosien ”menetettyjen” vapaaehtoisten houkuttelu takaisin toimintaan ja uusien 
saaminen

2. YAD:n kannanottojen ja mielipiteiden näkyväksi tekeminen
• Edelleen toiminnan näkyväksi tekemistä, mutta painopisteenä nyt mielipiteiden, 

kannanottojen ja linjausten näkyväksi tekeminen ja siten, että nuoret kertovat ne. 

3. Kokemusasiantuntijatoiminnan vakiinnuttaminen ja kehittäminen 
vastaamaan paremmin huumeita käyttäviä nuoria kohtaavien 
ammattilaisten tarpeita.
• TONI ja RÄNNI –koulutusten sisältöjen uusiminen ongelmallisesti huumeita käyttävien 

kohtaamisesta enemmän huumeita satunnaisemmin tai ei niin haitallisesti käyttävien 
kohtaamiseen. Hoidollisuusnäkökulmasta enemmän ehkäisevään näkökulmaan.



Talousarvio 2022

STEA-avusteisen perustyön osalta budjetti on 360 658€ 

(STEA:n avustuksen osuus on 316 500€ + vuodelta 2021 siirtyvää 

avustusta 35 608€)

- TJ

- 2 x ehkäisevän huumetyön suunnittelija

- Toimistosihteeri (80%)

- Verkkovapaaehtoistyön suunnittelija (80%)

- Järjestötiedottaja (80%)

Yhteensä 6 työntekijää (5,4 htv)

Projektien ja muiden kuin STEA:n Ay1-avustuksen osalta 222 000€

- VIDA / Erasmus+ 30000€

- Festariavustus / OKM 10000€

- Paikkarit / kunnat (1 työntekijä) 50000€

- Paikka auki II / STEA (1 työntekijä) 31000€

- Hamppupelto STEA (2 työntekijää) 101000€

Tavoitebudjetti yhteensä on noin 582 500€

Työntekijöitä yhteensä 10 (+1)



5. Käsitellään ja vahvistetaan YAD:n 
strategia vuosille 2022 - 2025



6. Päätetään jäsenmaksujen 
suuruudesta

Ehdotus: pidetään samat jäsenmaksut kuin edellisvuonna

Vuosimaksu: 6 €

Ainaisjäsenyys: 60 €

Henkilötukijäsen: 20 €

Yritys- ja yhteisötukijäsen: 100 €



7. Nimetään edustajat niihin 
järjestöihin ja yhteistyöryhmiin, joissa 

yhdistyksellä on edustusoikeus

Ehdotus: Koy Schaumaninkadun Leipomoon nimetään Nina Huhtinen ja 
varalle Iida Porkka.

Myönnetään toiminnanjohtajalle edustusoikeus muihin järjestöihin ja 
yhteistyöryhmiin, joiden jäsen YAD ry on. Toiminnanjohtaja voi valtuuttaa 
muita työntekijöitä/luottamushenkilöitä toimimaan järjestön edustajana 
näissä siten kuin käytännöllisistä tai muista syistä on järkevää. 



8. Päätetään hallituksen jäsenten 
lukumäärästä, valitaan 

puheenjohtaja ja hallitus

YAD:n sääntöjen mukaan hallituksessa tulee olla puheenjohtaja 
sekä 4-8 varsinaista jäsentä. 

Hallitus on päätäntävaltainen silloin kun vähintään puolet hallituksesta (pj 
tai varapj mukaan lukien) on läsnä. 

Ehdotus: hallituksen koko olisi 2022 puheenjohtaja + neljä henkeä, jolloin 
se olisi päätäntävaltainen kolmen läsnä ollessa.



8. Päätetään hallituksen jäsenten 
lukumäärästä, valitaan 

puheenjohtaja ja hallitus

Hallituksen puheenjohtajaehdokkaaksi on asettunut Helmi Lind.



8. Päätetään hallituksen jäsenten 
lukumäärästä, valitaan 

puheenjohtaja ja hallitus

Hallituksessa 2022 jatkavat Sami Sorjonen ja Salla Vuopio
kaksivuotiskauden toista vuotta.

Paikkoja on siten jaossa vielä (kaksi).

Ehdolle ovat asettuneet: Ja varajäseniksi haluaisivat:

Aino Salmi Erika Laihinen

Jemina Niemi Mira Nurmi



9. Päätetään hallituksen jäsenten ja 
tilintarkastajien palkkioista

Ehdotus:

Tilintarkastajalle maksetaan laskutuksen mukaan.

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 100 €/kokous. 

Muuten hallitus toimii oman budjettinsa mukaan (1500 €/vuosi). Tämä 
kattaa PJ:n palkkiot, hallituksen matka- ja päivärahakulut, tiimipäivien 
omavastuut ja kokoustarjoilut.



10. Muut mahdolliset asiat



11. Päätetään kokous

Uudelle hallitukselle tiedoksi, että pidämme hallituksen 
järjestäytymiskokouksen ja perehdytyspäivän tammikuussa 2022.

Ehdotan päiväksi lauantaita 29.1. 


