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YAD Youth Against Drugs ry:n 

kevätkokous 2022

YAD:N KEVÄTKOKOUS JÄRJESTETÄÄN LA 30.4 KLO 14 Jyväskylän toimistolla (Luta-
konaukio 3). Jos haluat osallistua etäyhteydellä, sinun tulee ilmoittautua etukäteen 
sähköpostitse viimeistään torstaina 28.4. osoitteeseen eeva-kaisa.hohenthal@
yad.fi. Etäosallistujat tulevat saamaan kokouslinkin perjantaina 29.4.

Kevätkokousaineisto tulee ladattavaksi YAD:n verkkosivuille viimeistään viikkoa en-
nen kevätkokousta.

Kokouksen asialista

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Päätetään työjärjestyksestä

4. Esitetään edelliseltä vuodelta laadittu vuosikertomus ja päätetään siitä

5. Esitetään yhdistyksen tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta sekä 
tilintarkastajan lausunto

6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 
tilivelvollisille

7. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies

8. Käsitellään muut asiat

9. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kaikki jäsenmaksun maksaneet!
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Pääkirjoitus

olemassaolon oikeutus

A
LOITIN YADILLA TOIMINNAN-
JOHTAJANA tammikuun 17. 
päivä. Hakemukseeni kirjoi-
tin, että olen uudistunut van-
ha tuttu. Ja ajattelen, että se 
sopii kyllä meihin molempiin 

– sekä minuun että YADiin. Minä olen uu-
distunut: kasvanut, opiskellut ja tehnyt eri-
laisia töitä näiden välivuosien aikana. Niin 
on myös YAD. On paljon tuttua ja turvallista, 
mutta sitten on ilahduttavan paljon uutta ja 
kekseliästä. Ehkä meistä molemmista voisi 
todeta, että kumpainenkaan ei ole jäänyt 
junnaamaan paikoilleen, vaan olemme mu-
kautuneet ympäröivän maailman tarpeisiin. 
Eikä pelkästään mukauduttu, vaan etsitty ja 
kokeiltu rohkeasti uusia asioita!

Muuttuvan maailman keskellä turvaa tuo, 
että perusta pysyy samana. Poliittinen kes-
kustelu ja strategiat niin päihdepolitiikassa 
kuin yhdistyksessä saattavat saada eri sä-
vyjä, painopisteet ja raportointi muuttuvat 
vuosien varrella ja menetelmät vaihtuvat. 
Silti meidän perustehtävien mukaiset asiat 
eivät ole muuttuneet, joten toisinaan on 
niiden valossa hyvä arvioida, onko YAD:n 
olemassa ololle vielä tarvetta.   

YAD:N PERUSTEHTÄVÄT LÖYTYVÄT YHDIS-
TYKSEN SÄÄNNÖISTÄ:

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on toimia 
poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumat-
tomana valtakunnallisena nuorten vapaa-
ehtoistoimintaan perustuvana järjestönä, 
jonka tavoitteena on ehkäistä huumausai-
neiden käyttöä sekä vähentää niistä ja muis-
ta päihteistä aiheutuvia haittoja; 

3§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

1. Järjestää koulutus- ja tiedotustoimin-
taa 

2. Tarjoaa monipuolista tietoa ja herät-
tää keskustelua huumausaineista sekä 
muista päihteistä 

3. Tukee huumeiden käytöstä irti pyrkiviä

4. Toteuttaa ehkäisevän päihdetyön ke-
hittämis-, tutkimus- ja julkaisutoimin-
taa

5. Järjestää päihteettömyyttä edistäviä 
tapahtumia ja muuta tarkoituksensa 
mukaista toimintaa
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Työyhteisön kehittämis- ja arviointipäivällä 
arvioimme mennyttä vuotta ja tehtyjä asioi-
ta suhteessa perustehtävään. Suuntasim-
me katsetta tähän vuoteen 2022 ja asetim-
me tavoitteet. Totesimme, että perusta on 
kunnossa. Koulutustoimintaa toteutetaan 
vuonna -22 niin ammattilaisille kuin vapaa-
ehtoisille. Koulutusten sisältöjä ja menetel-
miä päivitetään tämän vuoden aikana. Ke-
väällä on useita ammattilaisille suunnattuja 
koulutuksia ja erityisesti syksystä on tulossa 
melkoinen koulutussyksy vapaaehtoisille. 
Laittakaa muistiinne jo nyt!

OTAMME ROHKEASTI OSAA HUUMAUSAINE-
KYSYMYKSIIN. Kerromme näkemyksemme, 
mikä pohjautuu tutkittuun tietoon ja jaam-
me sen, vaikkei kukaan kysyisikään. Verkos-
toissa vaikuttaminen ja puheenvuorojen 
ottaminen on yksi tapa vaikuttaa, sekä osal-
listuminen yhteiskunnalliseen keskuste-
luun. Tärkeintä on kuitenkin strategian mu-
kaan antaa nuorten äänen kuulua ja meidän 
vapaaehtoisten näkyä. Ei puhuta puolesta 
tai näennäisesti anneta vaikutuspaikkoja, 
vaan oikeasti annetaan kuulua. Yadista vies-
tivät vapaaehtoiset ja vaikuttamistyöhön 
tuetaan. Tampereella käynnistyneet Vaiku-
ta!-illat ovat tästä loistava esimerkki, mitä 
on kansalaisvaikuttaminen. Vaikuttamis-
keinoja on blogit, podcastit, ammattilaiset, 
mielenilmaukset, taide… Vaikuta!-iltojen 
kantava teema on YAD:n ytimen mukaisesti 
stigman poistaminen, huumetietous, hyvä 
elämä. Vaikuta!-illoissa noustaan positiivi-
sesti barrikadeille. 

Vuosi 2021 oli hieman hiljaisempi kehittä-
mistoiminnan osalta ja toisinaan on jär-
kevää pysähtyä sen perustehtävän äärelle. 
Huhtikuussa käynnistyvä STEAN Hamppu-
pelto-hanke toteuttaa vallan perustehtävän 
mukaista kehittämis- ja julkaisutoimintaa. 
Uusia kehittämistoiminnan ideoita on jo sen 
verran paljon mielessä, että nähtäväksi jää, 
mitä muuta haetaan.

TUEMME HUUMEIDEN KÄYTÖSTÄ irti pyrki-
viä, mutta ennen kaikkea tuemme ihmisiä. 
Kaikki YADin toiminta on päihteetöntä. 
Vaihtoehtoisilla tripeillä ja Hikisillä etsitään 
ja kokeillaan turvallisesti erilaisia päih-
teettömiä vaihtoehtoja. Harrastusmahdol-
lisuuksia ja elämyksiä toteuttavat muutkin 
nuorisojärjestöt, mutta YADin toiminnassa 
huumeettomuus, hyvä elämä, yhteenkuulu-
vuus ja päräyttävät kokemukset ovat ydintä. 
Sitä ei ole muualla tarjolla. 

EIKÄ TÄSSÄ VIELÄ KAIKKI! Street Team jat-
kaa verkkovapaaehtoistyötään ja toimintaa 
on mukautettu vastaamaan ajan tarpeita. 
Discord-chatit toimivat viikoittain ja TikTo-
kissa aineinfot tavoittavat huikean määrän 
nuoria. YAD:lla ei ole jääty odottelemaan 
parempia aikoja, vaan etsitty keinoja koh-
data ja tavoittaa edelleen nuoria verkossa ja 
livenä. 

Yhdistyslain mukaan yhdistys tulee lak-
kauttaa, mikäli yhdistyksen perustehtävän 
mukaista tarvetta ei enää ole. Näköpiirissä 
ei siis ainakaan tämän pykälän mukaan ole 
YADin lakkauttamista! Uutena toiminnan-
johtajana olen tullut järjestöön, jolla on va-
kaa taloudellinen tilanne, strategia eli suun-
ta selvillä seuraavaksi kolmeksi vuodeksi ja 
edelleen tarve. Tilanne on siis yhdistykselle 
ja uudelle toiminnanjohtajalle suotuisa. On 
ollut aivan mahtavaa tulla osaksi tätä poruk-
kaa. Voin vilpittömästi todeta, että täällä on 
idearikkaita ja omistautuneita työntekijöitä, 
jotka totesivat odottavansa innolla erilais-
ten arviointimenetelmien kehittämistä – ja 
vapaaehtoisina samanlaisia tyyppejä, joilla 
on palo vaikuttaa ja muuttaa maailmaa pa-
remmaksi! Mikäs tässä johtaessa hommaa. 
Jos homma menee vikaan, ei voi syyttää 
kuin itseään. 

- Eeva-Kaisa Hohenthal,
toiminnanjohtaja, YAD ry

Minkälaisilla keinoilla vastaamme sitten perustehtäväämme tänä vuonna?  
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A
IKA AJOIN YAD:IIN liite-
tään ennakkoluuloja järjes-
tön nimeen liittyen. Sanat 
”Against Drugs” luo helposti 
mielikuvan huumausaineita 
käyttävien ihmisten vastus-

tamisesta, joka ymmärrettävästi herättää 
monenlaisia ajatuksia suuntaan jos toiseen. 
Voi olla, että mielikuvaa värittää osaltaan 
myös, jos ihmisellä on aikaisemmin ollut 
negatiivisia kokemuksia esimerkiksi tervey-
den huollossa tai huonoja kohtaamisia päih-
detyöntekijöiden kanssa. Olonsa on voinut 
kokea torjutuksi, ja jos törmää ehkäisevää 
huumetyötä tekevään järjestöön nimeltä 
Youth Against Drugs, ei vastaanotto ymmär-
rettävästi ole välttämättä kaikista suotuisin. 
En tiedä kuinka moni ihminen jättää lopulta 
tulematta tai tutustumatta toimintaan ni-
men herättämien ennakkoluulojen perus-
teella. 

YAD ei tuomitse päihteitä käyttäviä ihmisiä 
vaan pyrkii vähentämään huumausaineiden 
käytöstä aiheutuvia haittoja. YAD on huu-
mehaittoja vastaan, ei ihmistä.

YOUTH AGAINST DRUGS nimen takana on 
toimittu vuodesta 1988. YADin materiaalia 
on tuotettu asenteella ja asenteen säilyttä-
minen ilman pientä provokatiivisuutta on 
lähes mahdotonta. On hyvä pitää mielessä, 
kuinka paljon maailma on muuttunut vuo-
sien saatossa ja millä tavalla suhtautumi-
nen huumausaineisiin on vaihtunut niin 
Suomessa kuin maailmallakin. YAD pyrkii 
toiminnallaan vähentämään huumehaittoja 
ja stigmaa, tarjoamaan yhteisön sekä tukea 
päihteettömään elämään ja lisäämään tie-
toa huumausaineista sekä niihin liittyvistä 
kysymyksistä.

YAD on tehnyt sekä työntekijöiden että va-
paaehtoisten voimin paljon töitä huumaus-
aineisiin liittyvien ongelmien, asenteiden ja 
haittojen suhteen. Laittaa todellakin miet-
timään onko järjestön nimi edelleen edus-
tamassa järjestön arvoja vai päinvastoin 
ristiriidassa kaikkea sitä vastaan mitä niin 
vaparit kuin työntekijätkin täällä edustaa? 
Vaikea kysymys, johon ei ole yksiselitteistä 
vastausta.

TOIVOA TILANTEESEEN LUO joka tapauk-
sessa se, että on ihmisiä, joille YAD on pie-
nen päihdepoliittisten linjausten esittelyn 
jälkeen muotoutunut helpommin lähes-
tyttäväksi. Jokainen meistä kohtaa ennak-
koluuloja ja luo niitä itsekin. Tämän takia 
on tärkeää, että me annamme ihmisille ja 
asioille mahdollisuuden todistaa ennakko-
luulot vääriksi.

- Katrina Hämäläinen

Youth Against Ennakkoluulot
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LÄHEKKÖ VAPAAEHTOSEKS?

Kevään vapaaehtoiskoulutukseen voivat ilmoittautua mukaan uudet tyypit sekä YADin toi-
minnassa jo mukana olevat vapaaehtoiset <3 

Vapaaehtoisten koulutus pidetään kaksiosaisena 
seuraavasti:
ILTAKOULUTUS 17.5.2022 KLO 19-21 (Zoom-yhteydellä)

 » YAD ideologia ja toiminta sekä aineinfo

VKLOPPU KOULUTUS 20. – 22.5.2022 
(Jyväskylän toimistolla – majoitus ja ruoka kuuluvat koulutukseen)

 » Tunne- & vuorovaikutustaidot, psyykkiset taidot
 » YADin menetelmät
 » Vapaaehtoisten tarinoita
 » Infopisteilyä porukalla Yläkaupungin Yössä Jyväskylässä
 » Porukalla hengailua

Mitä hyödyt koulutuksesta?
Pääset mukaan YADin juttuihin, tutustut huippuihin tyyppeihin, pääset vaikuttamaan 
omalla tavallasi ja panoksellasi huumekeskusteluihin.

Juttuja mihin voit päästä YADin matkassa (oman mielenkiinnon mukaan):
 » Festari- & infopistetiimi (infopisteilyt festareilla ja tapahtumissa)
 » Paikallistiimi (Vaikuta!-illat sekä muut toiminnalliset ryhmät)
 » Verkkovapaaehtoistiimi (YAD Street Team sekä Discord-meiningit)
 » Päihdekasvatustiimi (pidetään pienryhmille tunteja)
 » Kokemusasiantuntijatiimi (pidetään pienryhmille tunteja, Kipinä-koulutus erikseen)

KOULUTUKSEN HINTA on jäsenmaksun verran 6 e ja jäsenmaksun jo maksaneille ilmainen :)
(Jäsenmaksun ohjeet takakannessa.)
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VIDA – Vital Information for Drug Awareness

V
IIMEISEN PARIN VUODEN 
aikana VIDA-hankkeessa 
on ideoitu yhdessä meidän 
vapaaehtoisten sekä han-
kekumppaneiden kanssa 
päihdekasvatusmatskua 

käytettäväksi virtuaalimuodossa. Tää 
prosessi on kestänyt pitkään, sillä kaikki 
lähti liikkeelle kesäkuussa 2020. Kehitet-
tiin porukalla 12 erilaista interaktiivista 
infograafia, jotka kantavat huumeteemaa 
sen monessa merkityksessä. Tavoitteena 
on lisätä ihmisten tietoisuutta sekä näkö-
kulmia asiaan liittyen ja tätä kautta lisätä 
ymmärrystä sekä vähentää esimerkik-
si aiheen ympärillä vallitsevaa stigmaa. 
Nyt on päästy siihen pisteeseen, että me 
on päästy testailemaan VIDA-hankkeen 
matskuja ihan toden teolla. VIDA MOOC 
-alustalta löytyy infograafien lisäksi 

hankkeessa luodut koulutukset nuoril-
le sekä nuorten parissa työskenteleville 
ammattilaisille.

VERTAISOHJAAJAKOULUTUSTA PIDET-
TIIN vuoden alussa Discordin kautta. 
Nuoret pääsivät tutustumaan tarkem-
min tunne- ja vuorovaikutustaitoihin 
sekä kerryttämään tietoa huumekeskus-
teluja varten. Koulutuksessa infograafit 
tulivat tutuiksi ja jatkossa näiden kautta 
keskustelunaiheita voi ammentaa moni-
puolisesti. Nuorisotyöntekijöiden koulu-
tuksia on pidetty niin kunnan nuoriso-
työntekijöille, sosionomiopiskelijoille 
kuin mielenterveys- ja päihdetyön osaa-
misalan opiskelijoille.  Ammattilaiset 
pääsivät tutustumaan tarkemmin VIDA 
MOOC -alustaan sekä interaktiivisten 
infograafien tekoon.

- Iida

HANKKEEN LOPPUSEMINAARI pidetään Jyväskylässä Tanssisali Lutakossa 
27.4.2022 ja tänne ovat kaikki kiinnostuneet lämpimästi tervetulleita <3 Ja jos tulee 
muualta päin Suomee, nii paa viestii, niin hommataan kulkemiset paikan päälle :)

iida.porkka@yad.fi
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H
UHTIKUUN 20. PÄIVÄ on kannabista käyttäville tuttu kansainväli-
nen kannabispäivä, "420". YAD on perinteisesti huhtikuussa kan-
nustanut miettimään vielä oman kannabiksen käytön hyötyjä ja 
haittoja. Tänä vuonna kannustamme ensimmäistä kertaa viettä-
mään Hatsitonta huhtikuuta – tai yrtittämään edes, eli idättämään 
kasveja ilman kuumotusta. Yrtitystä varten YAD jakaa siemenflye-

reita, joista kasvaa basilikaa. Flyeri laitetaan multaan, kastellaan säännöllisesti 
– ja lopuksi nautitaan yrteistä. Jaa huhtikuiset yrtityksesi sosiaalisessa mediassa 
hashtagilla #yrtitäedes. Voit osallistua millä tahansa siemenillä.

Lue Hatsittoman huhtikuun hyödyistä: hamppupelto.fi/hatsitonhuhtikuu

#yrtitäedes

YrtitÄ edes - ja vietä hatsiton huhtikuu?
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Painettu 
sana muuttaa 
maailmaa

T
AMPERE SAA OMAN ka-
tulehden. Ensimmäinen 
Rohee-katulehti ilmestyy 
huhtikuussa. Katulehtien 
idea on edistää tiedonsaan-
tia mm. asunnottomuu-

desta, eriarvoisuudesta, köyhyydestä, 
työttömyydestä ja puutteenalaisuudesta 
sekä lisäksi katulehti edistää ihmisten 
terveyttä, sosiaalista tasa-arvoa ja toi-
mintakykyä ja hyvinvointia luomalla 
mahdollisuuksia merkitykselliseen työ-
hön ja yhteiskuntaan osallistumiseen. 

Meidän vapaaehtoiset voivat olla muka-
na Roheen tekemisessä ja myymisessä. 
Jos sinua kiinnostaa kirjoittaa lehteen tai 
kaipaat lisätuloja ja haluat ryhtyä lehden 
myyjäksi, laita viestiä Riikalle. Hyvää voi 
tehdä myös ostamalla katulehden.:)

- Riikka, 040 5535701

Tampereella tapahtuu

 » TAMPEREELLA TUTTUUN tapaan 
keskiviikkokahvit kello 14-16 ja klo 
16-18 Vaikuta!-ilta. Torstaisin treenit 
Arttelissa. Lisätietoja saa Riikalta.



HYVIÄ NOUSUJA, LEMPEITÄ LASKUJA
Liikunnalla voi saada aikaan päihtymyk-
senkaltaisen olotilan ja mikä parasta, 
tämä päihtymys ei pääty ikäviin laskui-
hin.

LIIKKUVA ELÄIN
Ihminen on luontaisesti liikkeessä oleva 
eläin. Liikkeen tapa ja määrä vaihtelevat 
eri yksilöillä, mutta tarve olla liikkeessä 
on kaikilla.

VAHVA KEHO, KESTÄVÄ MIELI
Kehon vahvistaminen liikkumalla tekee 
hyvää myös mielelle. Säännöllinen liik-
kuminen ehkäisee ja lievittää tehokkaas-
ti esim. masennus- ja ahdistusoireita.

HENGÄSTYMISEN TAITO 
= HENGITTÄMISEN TAITO
Hengästyttävää liikuntaa harrastaessa 
kehossa tapahtuu paljon samanlaisia 
reaktioita kuin voimakkaiden tunteiden 
vaikutuksesta. Hengästyttävää liikuntaa 
harrastamalla treenaat samalla myös 
voimakkaiden tunteiden kuten ahdis-
tuksen, paniikin, pelon ja surun hallin-
taa. 

OLEMME KEHOMME
Liikkuminen auttaa itsetuntemuksessa. 
Liikkuminen auttaa löytämään omia ra-
joja, niin fyysisiä kuin psyykkisiä. 

AIVOVOIMAA
Liike vahvistaa myös aivoja. Liikkumi-
nen mm. parantaa muistia ja keskitty-
miskykyä.

Mikä meitä liikuttaa?
LIIKETTÄ JA LEPOA
Liikkumisen lisäksi ihminen tarvitsee 
lepoa. Liikkuminen voi auttaa paran-
tamaan unenlaatua eli liikkuminen voi 
myös lisätä lepoa.

YHDESSÄ LIIKKUMINEN YHDISTÄÄ
Aina ei ole helppoa tai jaksa olla vuoro-
vaikutuksessa muiden kanssa sanallises-
ti. Yhdessä liikkuminen on hyvä keino 
olla yhdessä ilman sanoja.

Pysytään liikkeessä! 
<3 Iida ja Riikka

Jos sulla on ideoita yhteiseen liikkumiseen, kaipaat vinkkejä liikkeelle-
lähtöön tai haluat tulla mukaan Jyväskylän tai Tampereen touhuihin, 
laita viestiä Iidalle, p. 050 522 8708 tai Riikalle, p. 040 553 5701.
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KAKKU A
Mokkapalakakku 4/5, siskoni tekee parempaa. - J

Ei parasta mokkapalaa. - R

Maistui ihan mokkapalalta. - K

Mielestäni hyvää, mutta jää kahden edellisen var-
joon. Perus hyvää. - E

KAKKU B
Oi maistu aika makeelle.  - J

Tää ois tällänen yksi suullinen täyttää suklaan- ja 
kakunhimon. Ehkä kaksi lusikallista. Jopa liian suk-
laakakkuisa. Viidenkymmenen hengen kakku. Hy-
vää. - R

Siis toi oli kyl kans tosi hyvää. Tykkäsin tosta suk-
laahötöstä. Tää oli ehkä mun ykkönen. - S 

Tää on ihan törkeen makee. Törkeen makee. (Li-
säksi jotain ääniä). Ehkä vähän liian makeeta mun 
makuun. - K 

Tosi hyvää muttei tätä voi syödä kuin ihan vähän, 
koska on niin makeeta. - E

KAKKU C
Toi oli porkkanakakun makuista. Hyvin kuohkeaa 
ja ilmavaa. (Otti toisen ison palan ja sanoi ”koska 
se on niiiiin hyvää”) - J

Tää oli ihan sairaan hyvää tää porkkanakakku. - B

Nautin suuresti porkkanakakusta, se oli paras kol-
mesta. Ei liian makea ja sopivan kostee. - E

Mmm, mmmm. Maistuu kakulta. Hyvältä kakulta. 
Joo, ihan hyvää kakkua. Mut tää oli kyl parempaa 
ku toi (osoittaa kakkua A). - K

Täydellinen. Paras porkkanakakku mitä olen syö-
nyt. Makeus ja koostumus, siinä on mielestäni kaik-
ki. - R

KONKLUUSIO: Kaikki testin kohteet oli-
vat aika hyviä, mutta porkkanakakku jy-
räsi ylivoimaisesti kakkuprofessoreiden 
suosikiksi.

KakkutastingKakkutasting
Teksti: Ella, kuvat: Kati

3.

2.

1.

KAKKU A

KAKKU B

KAKKU C
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KIPINÄ-koulutusviikonloppu 13.–15.5.

KIINNOSTAAKO KOKEMUSTEN HYÖDYNTÄMINEN YAD:n vapaaeh-
toistyössä? Onko sinulla kokemusta huumeiden aiheuttamista 
haitoista ja haitoista selviämisestä? Oletko viettänyt huumeetto-
man nuoruuden?

KIPINÄ-KOULUTUSVIIKONLOPPU järjestetään 13.–15.5. taideresidenssi Sä-
Värissä Sastamalassa. Viikonlopusta voi saada kipinän omien kokemusten 
jakamiseen ja hyödyntämiseen esim. YAD:n festarityössä, päihdekasvatus-
keikoilla tai vaikkapa Vaikuta!-illoissa.

Tuleva koulutusviikonloppu järjestetään yhteistyössä KorentoArt ry:n ja 
Silta-Valmennusyhdistys ry:n SÄRÖ-hankkeen kanssa. Viikonloppuna mm. 
jaetaan kokemuksia tulen äärellä ja tulen avulla, harjoitellaan kehon rau-
hoittamista sekä tutustutaan itseen ja muihin.

Kiinnostuitko? Ilmoittaudu mukaan tai kysy lisää: 
riikka.peltola@yad.fi / 040 5535701. 

Koulutukseen otetaan 7 osallistujaa.
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YAD STREET TEAMYAD STREET TEAM  

H
I I I - J A A A A A A H H H ! ! 
STREET TEAMIN pää-
majasta kalahtaa ninja-
maisia älähdyksiä, kun 
raportit tukkivat tieto-
verkoston ja vastineeksi 

tarrat postilaitoksen. Siitä tietää että 
tästä tulee yadimainen vuosi!
Mutta koska alkuvuodesta on myös mu-
kava hypistellä ja tutkailla myös koko 
edellistä vuotta, tehkäämme se ensin. 
Pitkäkestoisten tutkimusten valossa 
näyttää jotakuinkin siltä, että ensim-
mäisen koronavuoden lamaannus on al-
kanut kääntyä uuteen suuntaan. Vuonna 
2021 nimittäin tapahtui enemmän kuin 
edellisvuonna lähes kaikilla mittareilla. 

TÄSSÄPÄ MUUTAMAT MIELENKIINTOI-
SET NUMEROT:

484 uutta rekisteröitynyttä
343 lähetettyä kirjettä
1325 kirjoitettua raporttia
7 uutta tehtävää

47 Discord kokoontumista
87 eri osallistujaa Discord-
keskusteluihin
21 241 kommenttia chatissä
436 yhteenlaskettua tuntia höpinää 
puhekanavalla

Näiden lisäksi koko vuosi huipentui 
Tampereella järjestettyyn Street Teamin 
miittiin, jossa yhteisen touhuamisen lo-
missa kiivettiin mm. pyramidiin ja etsit-
tiin käsiimme muinainen egyptiläinen 
salainen artefakti (VR lasit päässä ;D). 
Lisäksi syötiin, kuunneltiin paljon mu-
saa, otettiin paljon teemallisia kuvia ja 
naurettiin rutkasti. Täsmällisyys sekä 
maksalaatikko olivat vahvasti läsnä. Ku-
vat kertovat tarinaa lisää. 

YADISSA ON MENEILLÄÄN kivoja uusia 
tuulia Epun astuessa kuvioihin ja tästä 
on innostavaa ammentaa myös tuleviin 
striiban kuvioihin. Alkuvuosi ainakin on 
tuonut paljon uusia inspiraatioita sekä 
innostusta joka toivottavasti välittyy 
myös kaikkiin striibailuihin. Lets men-
nään!

- Taneli

YAD YOUTH AGAINST DRUGS

STREET TEAM
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www.huumebiisit.fi

 
Kuuntele, keskustele, kommentoi:

www.huumebiisit.fi/hiphop/william-rockstar-audio-ft-clever

William: 
Rockstar

V
ILLE "WILLIAM" VIRTA-
NEN on suomalainen 
rap-artisti, joka on nous-
sut viime vuosina julki-
suuteen. Williamin nousu 
alkoi hittibiisi Penelopes-

ta joka oli Suomen listojen ykkösenä 21 
viikkoa, mikä muuten on maailmanen-
nätys. Williamin tyylille tuttua on tuoda 
biiseissään tunteitaan esille rehellisesti. 

1996 syntynyt raumalaisartisti puhuu 
kappaleissaan rakkaudesta (Ei olla enää 
me, Eteenpäin), päihteistä, päihtei-
den käytöstä ja mitä se pitää sisällään 
tunnetasolla (Demonit, Intro, IDGAF, 
Rockstar). Vaikka monessa kappalees-
sa William kertoo voivansa pahoin ja 
käyttävän päihteitä, joukosta löytyy silti 
toivoa herättäviä viisuja (Voitetaan viel, 
Pelkkii voittoi).

Ville tykkää näyttää menestyksensä 
biiseillään ja tästä hyvä esimerkki on 
kappale "Flyys", joka perustuu rahaan ja 
kalliisiin asioihin joista hän tykkää.
Biisejä siis on laidasta laitaan mut-
ta sama kuvio tunteista ja päihteistä 
tuntuu toistuvan albumeiden välillä, 
toisaalla mennään todella synkissä 
vesissä ja toisaalla juhlitaan voittoja. 
Kappaleessa "Penelope" William laulaa 
"Jos kysees päihdeaine nii Aitio (Wil-
liamin tuottaja) vetää kaiken" mutta 
kappaleessa "Rockstar" hän laulaa "En 
oo koulus mut kiinnostaa aineet, se on 
oikeesti William joka vetää kaiken".

ONKO NÄMÄ SANOITUKSET avunpyytö 
vai tapa käsitellä tunteita ja elämää, se 
tuskin kuuntelijoille selviää, mutta tämä 
tekeekin Williamista mielenkiintoisen 
artistin.

- Patu
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Rockstar
William Ft. Clever

Bitch, mä oon—
Mun sydän hakkaa kahta—

Liikaa lainei, liikaa vaikeit aiheit, yeah

Bitch, mä oon rockstar, mun sydän hakkaa kahtasataa
Liikaa lainei, liikaa vaikeit aiheit, yeah

En haluu niit sivuttaa, en uudestaa kirjottaa sivuukaa
Mun elämä leffa, mä oon siin mun friidun kaa

Oon koittanu kaikkee, en oo koulus mut kiinnostaa aineet
Se on oikeesti william joka vetää kaiken

Jos oikeesti mul käy jotain, sen ansaitsen
Mä toivoin tätä elämää ja mä sain sen

Fuck sun yks, mä otan suoraa kaks niit
En muista mitää, viime viikol meni kaksviis

Ja ne uhoo, et mä lähen ambulanssil
Ainaki eile viel mä menin himaa taksil

Rane opetti tavat, kaks päivää samoil silmil oon ylhääl
Kato äiti, oon nyt tääl, ootsä vieläkää ylpee?

Mun massis vois kylpee mut se on mun pääl, osta kaulalle jäät
Mä haluun, et nähää, sun poikasi teki sen

Bitch, mä oon rockstar, mun sydän hakkaa kahtasataa
Liikaa lainei, liikaa vaikeit aiheit, yeah

En haluu niit sivuttaa, en uudеstaa kirjottaa sivuukaa
Mun elämä leffa, mä oon siin mun friidun kaa

Oon koittanu kaikkee, en oo koulus mut kiinnostaa aineet
Sе on oikeesti william joka vetää kaiken

Jos oikeesti mul käy jotain, sen ansaitsen
Mä toivoin tätä elämää ja mä sain sen
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I lmoitustauluIlmoitustauluYAD YstäväkirjaYAD Ystäväkirja

YADin Ystäväkirjassa tehdään meidän mahtavat vapaaehtoiset 
tutuiksi (niillekin, jotka eivät ole jo muuten heihin törmänneet)! 

Esittelemme joka Yadilaisessa 1–2 YADityyppiä.

NIMI: Ana

IKÄ: 24

HENKINEN IKÄ: 
17-88

HOODIT: Jykylä

MITEN PÄÄDYIN YADIIN: 
Kesäharkan tutustumiskäynti johti 
minut vapaaehtoisesti kiipeämään 
ne hitsin portaat 2 viikon välein.

NÄISTÄ ASIOISTA TYKKÄÄN 
JUURI NYT: 
Neulominen, äänikirjat, Olavi Uusivirta, 
TØP, Muumit

MOTTO:
"Jotain sinnepäin"

PARAS YAD-MUISTONI: 
Ravaaminen ennen liittymistä festari-
pisteellä kerjäämässä ilmaisia tarroja :D 
Ja piparien leivontapaikkari

LEMPISUKLAA: 
Kinder Maxi

MUITA TERVEISIÄ: 
Hankittaisko Lutakkoon hissi ;)
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I lmoitustauluIlmoitustaulu

Päihdepäivät verkossa 11.–12.5.2022

Päihdepäivillä 11.-12.5.2022 järjestetään päihdetyön seminaareja kaikille 
ammattilaisille, vapaaehtoisille, opiskelijoille sekä muille päihde- ja mie-
lenterveysaiheista kiinnostuneille.

Tänä vuonna Päihdepäivien kattoteema on Marginaalista samanarvoi-
seksi. Jokainen ihminen on samanarvoinen riippumatta taustastaan ja elä-
mäntilanteestaan.

Lippuja voi ostaa yhdelle tai useammalle päivälle. Tapahtumassa on 16 eri-
laista seminaaria sekä alan laajin ja erikoistunein messuosasto. Tapahtu-
maan voi ilmoittautua yksin tai ryhmänä. Osta lippusi ennen 3.5.

Päihdepäivät-tapahtumaa järjestää vuosittain EHYT ry ja Ehkäisevän 
päihdetyön järjestöverkosto.

PÄIHDEPÄIVIEN LIPUNMYYNTI JA OHJELMA:

www.paihdepaivat.fi

 » Jäsenkortti vuodelle 2022 tulee 
tämän lehden mukana kaikille 
vuoden 2022 jäsenmaksun jo 
maksaneille. Kortin on suunnit-
tellut Heidi Silvast.

 » Jos et oo vielä maksanut 2022 
jäsenmaksua, niin kannattaa 
maksaa nyt (takakannessa ohje) 
– saat jäsenkorttisi seuraavan 
lehden mukana.

Jäsenasiaa:
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Yhte yst iedotYhte yst iedotTapahtumak alenteriTapahtumak alenteri

HUHTIkuu
 » HATSITON HUHTIKUU (kts. s. 10)
 » 19.4. 419-KANNABISPÄIVÄ
 » 27.4. VIDA:N LOPPUSEMMA TANSSISALI LUTAKOSSA (kts. s. 9)
 » 30.4. KEVÄTKOKOUS JYVÄSKYLÄSSÄ (kts. s. 3)
 » 30.4. LA VAPPUDISCO vapaaehtoisvoimin, päihteetön

TOUKOKUU
 » 11.–12.5. PÄIHDEPÄIVÄT VERKOSSA (kts. s. 21)
 » 13.–15.5. KOKEMUSASIANTUNTIJOILLE KIPINÄ-KOULUTUSVIIKONLOPPU 

Yhteistyössä Sillan Särö-hanke ja KorentoArt ry (traumasensitiivisyys ja 
tulitaide) (kts. s. 15)

 » 20.–22.5. VAPAAEHTOISKOULUTUS. Lisäksi ennen koulutusta etäilta/ilta-
koulutus ti 17.5. (kts. s. 7)



Yhte yst iedotYhte yst iedot

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. 

Jyväskylä

Nina Huhtinen
toimistosihteeri
yad@yad.fi
040 827 6250 
(jäsenyysasiat, 
osoitteenmuutokset, 
materiaalien tilaukset)

LUTAKONAUKIO 3, 40100 JYVÄSKYLÄ

Taneli Hytönen
verkkovapaaehtoistyön 
suunnittelija 
(Street Team)
0400 234 317

Iida Porkka
ehkäisevän huumetyön 
suunnittelija
050 522 8708

Saara Mansikka-aho
järjestötiedottaja
040 350 0644

HALLITUSKATU 25, 33200 TAMPERE

Eeva-Kaisa Hohenthal
toiminnanjohtaja
040 551 9067

Tampere

Riikka Peltola
ehkäisevän huumetyön 
suunnittelija
Hamppupelto
040 553 5701 

@YAD_ry #YADry

YAD Youth Against Drugs ry

www.yad.fi

YAD Youth Against Drugs ry

@YAD_ry #YADry

@yadlife

Tapahtumak alenteriTapahtumak alenteri

Katrina Hämäläinen
oppisopimustyöntekijä,
järjestötiedottaja
040 721 2415 


