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Pääkirjoitus

Great minds think a… ALOUD!

M
INULLE HENKILÖKOH- 
TAISESTI tämä on eri-
koinen Yadilainen. Mitä 
ilmeisimmin kirjoitan 
rakkaan yhdistyksemme 
jäsenlehteen viimeistä 

kertaa. Uuden toiminnanjohtajan rekry-
tointi on tätä lukiessasi todennäköisesti 
siinä vaiheessa, että olemme haasta-
telleet ehdokkaat ja teemme valintaa. 
Mutta lisää tästä ja minun tunnoistani 
sisemmillä sivuilla tätä Yadilaista.

Olemme tehneet strategiatyötä syksyn 
mittaan. Edellinen kolmivuotisstrategia 
päättyi tähän vuoteen eli oli aika uudis-
taa strategiaamme. Ensimmäinen asia oli 
pidentää strategiakausi nelivuotiseksi. 
Se tuntui aikajänteenä järkevämmältä. 
Strategiaprosessissa oli apuna sparraa-
massa Radical Soul eli Salla Saarinen.

STRATEGIAPROSESSI KOOSTUI vapaa-
ehtoisten, hallituksen ja työntekijöiden 
työpajoista. Tavoitteena oli yksinkertai-
nen ja toimintaa selkeästi raamittava 
strategia. Sellainen, joka kertoo, mihin 
pyrimme toiminnallamme vaikuttamaan 
ja miten.

Uusia asioita tai aiempaa enemmän pai-
nottuvia asioita strategiassa on selkeästi 
kolme. Ensinnäkin osaan järjestön toi-
minnoista voi osallistua myös huumeita 
tällä hetkellä käyttäviä nuoria. Huume-
haittoja ehkäisevää näkökulmaa on ol-
lut esimerkiksi Hamppupellon myötä jo 
tänä vuonna.

TOISEKSEEN TAVOITTEENAMME on ai-
empaa ponnekkaammin tehdä järjes-
tömme mielipiteet ja kannanotot tiet-
täväksi ja julki. Kolmas asia on se, että 
ne tuodaan esiin nuorten näkökulmasta, 
heidän sanoin ja kasvoin.

Nämä ovat mielestäni innostavia strate-
gisia tavoitteita ja juuri sellainen suun-
ta, johon järjestön on hyvä kehittyä. Voit 
tutustua tarkemmin strategiaamme rä-
män Yadilaisen sivulla 6–8.

YHDISTYKSEN SYYSKOKOUKSESSA pää-
tettiin pitää jäsenmaksut ennallaan eli 
voit huoletta hypätä osoitteeseen www.
yad.fi/jaseneksi ja lunastaa vuoden 
2022 jäsenyyden kuudella eurolla tai ai-
naisjäsenyyden 60 eurolla.

- Janne Paananen,
toiminnanjohtaja

YAD Youth Against Drugs ry

YAD:n hallitus 2022YAD:n hallitus 2022
Syyskokouksessa valittiin hallitus vuodelle 2022 ja sekä hallituksen puheenjohtaja.

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJANA TOIMII: Helmi Lind

HALLITUKSEN VARSINAISET JÄSENET OVAT:
Aino Salmi Salla Vuopio 
Sami Sorjonen Jemina Niemi
Erika Laihinen

VARAJÄSENET OVAT:
Antero Keränen
Mira Nurmi
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Tuijotan näppäimiä. Enkä tiedä yhtään 
mistä aloittaa.

Ehkä alusta.

KÄVELIN YAD:N TOIMISTOLLE BRONXIIN 
(pieni vihreä hirsitalo Tourulassa) ken-
ties vuonna 2000. Ystäväni tarvitsi tu-
kea toipumisessaan ja hän oli keksinyt 
tällaisen järjestön, johon halusi liittyä. 
Lähdin hänen tuekseen ja samalla kertaa 
liityin järjestöön itsekin. Kävin koulu-
tuksia. Tein vapaaehtoishommia. Sain 
ystäviä. Hain kesätöitä YADilta, mutta 
silloinen toiminnanjohtaja Veikkolainen 
kysyikin, että kiinnostaisiko äitiysloman 
sijaisuus Tampereella. Ja kas, elokuussa 
2002 löysin itseni uudesta kaupungista, 
ainoana YAD:n työntekijänä. Onneksi 
Susanna pölähti pian työkaverikseni.

SIITÄ SE LÄHTI. Ensin tein siis äitiys-
loman sijaisuuden perustyössä. Sitten 
RAY-rahoitteisen Järjestökylä-hank-
keen. Olin aloittaessani täysi noviisi ja 
vähän korvia punottaa, kun ajattelen 
noita aikoja. Mutta ainakin tehtiin festa-
rityötä noina kesinä enemmän kuin kos-
kaan, parhaimmillaan yli 25 festarit ke-
sässä! Kehittelin tuon hankkeen aikana 
myös Street Teamin pilottia meillä har-
joittelussa olleen Minnan kanssa. Ismo 
hoiti teknisen puolen. Taisi siinä olla 
Askokin ideoimassa ajatusta. Kehitinkin 
pian Street Teamiä RAY:n hankerahoi-
tuksen turvin ja sen jälkeen jatkohanket-
ta, jonka aikana ajauduin sijaistamaan 
silloista toiminnanjohtajaamme Rositaa. 
Tästäkin on jo kahdeksan vuotta aikaa! 
Sijaistus vaihtui vakituiseksi toimarin 
pestiksi.

Kiitos Janne  

VOIN KIITTÄÄ TÄTÄ JÄRJESTÖÄ omasta 
ammatillisesta kasvustani. Tampere-ai-
ka opetti järjestötyön perusteet, ensim-
mäinen hanke projekimaailman ja toi-
minnanjohtajan työ kasvatti johtajaksi. 
Mihinkään näistä pesteistä en ollut val-
mis aloittaessani, mutta jokaiseen niistä 
sain kasvaa turvallisessa ympäristössä.

Nyt olen kuitenkin kasvanut ulos YAD:s-
ta. Aika ajoittain tarvitaan uusia ajatuk-
sia, uutta virtaa ja ulkopuolelta katsovia 
silmiä. Olen ollut järjestössä jo niin pit-
kään, että minun on hankala tuoda uusia 
näkökulmia järjestön työhön. Jos jäisin 
pidemmäksi aikaa, olisin vain jarruna 
kehityksen tiellä. Niinpä ojennan kiitol-
lisin ja luottavaisin mielin kapulaa seu-
raajalleni.

KIITOS KAIKILLE TEILLE, joiden kanssa 
minun polkuni on ristennyt vuosien var-
rella.

Tuijotan taas näitä näppäimiä. En tie-
dä miten lopettaisin tämän. Kiitokset 
tuntuvat haljuilta verrattuna kaikkeen 
siihen mitä olen teiltä ja tältä järjestöl-
tä saanut. En osaa pukea tällä hetkellä 
kokemaani tunnetta sanoiksi. Kenties ei 
tarvitsekaan. Sanon vain, että sinulla on 
ollut merkitystä minun kasvulleni ihmi-
senä ja olen siitä kiitollinen.

Jestas. Mä lähden nyt.

- JanneP



YAD Youth Against Drugs ry 

Strategia 2022–2025
”Helposti lähestyttävä nuorisojärjestö, joka tekee 
ehkäisevää päihdetyötä nöyrästi röyhkeällä asenteella!”

Mitä teemme Kenelle Miten

1) Lisäämme tietoisuutta suo-
jaavista tekijöistä

13–29-vuotiaat Blogit, materiaalit, vapaaehtoisten 
kouluttaminen

2) Tarjoamme nuorille suojaavia 
tekijöitä

13–29-vuotiaat Päihteetön tekeminen, ryhmätoi-
minnat

3) Lisäämme tietoisuutta huu-
meiden käyttöön liittyvistä hai-
toista ja riskeistä

13–29-vuotiaat Blogit, materiaalit, koulutukset, 
kokemusasiantuntijatoiminta

4) Teemme haittoja ehkäisevää 
työtä huumeita käyttäneiden tai 
käyttävien kanssa

18–34-vuotiaat Ryhmätoiminnat, Hamppupelto

VISIO
Nuorten ääni kuuluu ja vaikuttaa ehkäise-
vän päihdetyön kentällä ja päätöksenteossa.

MISSIO
YAD Youth Against Drugs ry on nuoriso-
järjestö, jonka tehtävänä on ehkäistä huu-
mausaineiden käyttöä sekä vähentää niistä 
ja muista päihteistä aiheutuvia haittoja. 
YAD:n osaaminen koostuu nuorten, huu-
meiden käyttäneiden ihmisten ja ammatti-
laisten asiantuntijuuksista.

TAVOITTEET
Vuonna 2026 olemme sosiaali- ja terveys-
alan nuorisojärjestö, jonka päihdealan ja 
nuorten vapaaehtoistyön asiantuntijuutta 
arvostetaan ja joka tunnetaan laajasti. Toi-
mimme nuorten ehdoilla ja annamme nuor-
ten näkyä ja kuulua. Vahvistamme nuorten 
vertaisuuskokemuksia vapaaehtoistoimin-
nan laajalla kirjolla. Kanavoimme nuorten 
äänen kuuluviin ehkäisevässä päihdetyössä 
ja päihdepalveluihin liittyvissä päätöksissä. 
Yhdistyksemme kasvoina toimivat nuoret.

YKSILÖTASOLLA tavoitteena on ehkäistä nuorten ja nuorten aikuisten huumeiden käyttöä 
ja käytöstä aiheutuvia haittoja.



Mitä teemme Kenelle Miten

5) Ylläpidämme valtakunnal-
lista yhteisöä

13–29-vuotiaat Vapaaehtoisten koulutukset, tiimien 
tapaamiset, paikallistoiminta

6) Ylläpidämme valtakunnal-
lista verkkoyhteisöä

13–29-vuotiaat Vapaaehtoisten koulutukset, tiimien 
tapaamiset, Discord, Street Team

7) Ylläpidämme kokemusasi-
antuntijatoimintaa

18–34-vuotiaat 
huumeita käyttäneet 
tai satunnaisesti 
käyttävät

Blogit, materiaalit, koulutukset, 
kokemusasiantuntijatoiminta

8) Tarjoamme vertaisuuden 
kokemuksia turvallisessa 
yhteisössä

18–34-vuotiaat Tarjoamalla toimintaa niin päih-
teitä käyttäneille kuin muillekin 
nuorille

YHTEISÖTASOLLA tavoitteena on tarjota yhteisö, jossa on mahdollista kasvaa ja toimia teh-
den vapaaehtoistyötä huumeiden käytön ja käytöstä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi.

Mitä teemme Kenelle Miten

9) Ajamme huumepolitiikkaa, 
jossa rangaistuksista siirrytään 
kohti keskustelua, tukea ja 
hoitoa

Suuri yleisö, poliit-
tiset toimijat, muut 
järjestöt

YAD-linjauksista viestiminen, blo-
git, verkostotyö, seminaareissa pu-
huminen ja päättäjien tapaamiset.

10) Parannamme huumeita 
käyttävien ja käyttäneiden 
ihmisten saamia palveluita

Nuoria kohtaavat 
ammattilaiset

Materiaalia ja koulutuksia nuoria 
kohtaaville ammattilaisille ja alalle 
opiskeleville

11) Kehitämme ehkäisevää 
päihdekasvatustyötä

13–29-vuotiaat, 
nuoria kohtaavat 
ammattilaiset

Koulutukset, konsultaatiot, materi-
aalit, päihdekasvatusmenetelmät

12) Vahvistamme nuorten 
omaa vaikuttajuutta

13–34-vuotiaat Vaikuta! -ryhmät, nuorten blogit, 
tapaamiset, nuorten palaute toi-
minnoista

YHTEISKUNNAN TASOLLA tavoitteena on muuttaa tapaa, jolla yhteiskunta kohtelee huu-
meita käyttäviä tai käyttäneitä ihmisiä.
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Mitkä ihmeen aluevaalit?

Suomeen perustetaan 21 hyvinvointi-
aluetta. Ne vastaavat sosiaali- ja tervey- 
denhuollosta sekä palo- ja pelastustoi-
mesta omalla alueellaan. Helsingin kau-
punki ei ole hyvinvointialue, eikä siellä 
siten toimiteta aluevaaleja. Muualla 
hyvinvointialueiden ylintä päätösvaltaa 
käyttää aluevaltuusto.

VALTUUSTON TOIMIKAUSI on 4 vuotta. 
Ensimmäiset aluevaalit järjestetään eril-
lisinä vaaleinaan sunnuntaina 23.1.2022. 
Jatkossa aluevaalit toimitetaan saman-

aikaisesti kuntavaalien kanssa vuodesta 
2025 lukien. Pienimmillä alueilla vali-
taan vähintään 59 valtuutettua ja suu-
rimmilla vähintään 89 valtuutettua.

ALUEVALTUUTETUILLA ON merkitykselli-
nen rooli, sillä uuden järjestelmän ensim-
mäisinä kuukausina linjataan keskeisiä 
asioita. Niitä ovat esimerkiksi se, miten 
tuleva hyvinvointialue rakentuu, johta-
misjärjestelmät ja palvelustrategia. Käy-
tännössä kyse on rahanjaosta ja jokaiselle 
suomalaiselle tärkeistä palveluista.

 HYVINVOINTIALUEET PÄHKINÄN KUORESSA, LÄHDE: www.yle.fi/uutiset/3-12114191

YAD:n vahvuudet vapaaehtoisten silmin:
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Kipinä-viikonlopun tunnelmia

T
EKSTI HARRILTA???
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Vaikuta! 
MARRASKUUSSA VIERAILIMME Heidin 
ja Iidan kanssa Muhoksen, Jämsän ja 
Jyväskylän paikallistiimeissä. Kävimme 
moikkaamassa ja päivittämässä kuulu-
misia, sekä viemässä paikallistiimeihin 
Vaikuta!-iltojen konseptia. Oli mukava 
nähdä paikkarityyppejä!

Vaikuta!-illoissa ideoidaan keinoja vai-
kuttaa tärkeäksi koettuihin asioihin ja 
epäkohtiin. Yadilaisittain mukana kul-
kee tietysti ehkäisevän huumetyön nä-
kökulma. Vaikuttamisfiilikseen voi vi-
rittäytyä esimerkiksi katsomalla jonkun 
lyhyen huumeaiheisen dokkarin. Aihee-
seen johdattelevia videoita löytyy esim.
YouTubesta Drugreporter-kanavalta. 
Vaikuta!-illat kannattaa ottaa osaksi 
paikallistoimintaa ja houkutella niihin 
myös uusia aktiiveja mukaan.

Tampereen toimistolla Vaikuta!-illat 
ovat pyörineet tämän syksyn ja niissä 
on ollut hyviä keskusteluja ja ideoita. 

VAIKUTA!-ILLAT keskiviikkoisin kello 16-18 Tampereen toimistolla ja 
parillisten viikkojen torstaisin klo 18-20 Jyväskylän toimistolla. Vaikuta!-illat voi 
ottaa osaksi paikallistoimintaa, tukea siihen saa Iidalta ja Saaralta!

-illoissa syntyy uusia ideoita

Osa illoissa syntyneistä ideoista ollaan 
jo ehditty toteuttamaan: lokakuussa jul-
kaistiin blogi, jossa otettiin kantaa kan-
nabiksen käytön rangaistavuudesta luo-
pumiseksi. Vapaaehtoisten kirjoittama 
bloggaus löytyy seuraavalta aukeamalta.

Toinen Vaikuta!-iltojen hedelmä on va-
paaehtoisten ideoima ja suunnittelema 
Kaamosjuhla, jonne on kutsuttu kaikki 
YAD:n vapaaehtoiset ympäri Suomen! 
Tää on mahtava tilaisuus nähdä poru-
kalla. Merkkaa siis ylös jo päivämäärä 
11.12. ja saavu paikalle. Ei tarvitse il-
moittautua erikseen, PAITSI jos sinulla 
on erityisruokavalio tai jos tuut pitkästä 
matkasta ja tarvitset yösijan Tampereen 
toimistolta (laita silloin viestiä Tihulle: 
tihu.tiittanen@yad.fi)

KAAMOSJUHLA alkaa Kaarikoirien skeit-
tihallilla (Kenneli D.I.Y) klo 19 ja päättyy 
klo 24. Tarkemmat speksit viereisen si-
vun mainoksessa.

- Saara
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kaamosjuhla

t e r v e t u l o a

Ohjelmassa:

K A I K I L L E  Y A D : N  V A P A A E H T O I S I L L E

lauantai  |  1 1 .  joulukuuta 2021 |  19:00 alkaen

KENNELI  D. I .Y.

Tehdaskartanonkatu 24, 33400 Tampere

Leikk imiel istä k isai lua,  rentoa yhdessä oloa,  ruokaa ja saunomista!

Ota mukaan pyyhe & uikkar i t  saunomista ja pal jua varten. 

 

I lmoitathan er i ty isruokaval iosta t ihu.t i i t tanen@yad.f i

 

Tampereen toimistol la yöpymismahdol l isuus kauempaa 

tulevi l le ,  kysy l isää t ihu.t i i t tanen@yad.f i

-illoissa syntyy uusia ideoita
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MAINITSE viestikentässä nimi ja osoite. 
Jos haluat Yadilaisen vain sähköpostiisi (ei paperisena), 

kirjoita kenttään myös sähköpostiosoitteesi. 
(Vuoden ensimmäinen Yadilainen lähetetään kaikille paperisena jäsenkortin kera.)

K
ANNABISKESKUSTELU ON 
VAARALLISTA vain silloin, 
kun sitä ei käydä. Kanna-
biksen käyttö sen sijaan ei 
ole vaaratonta, eikä vaaro-
ja saada poistettua käyttä-

jiä rankaisemalla. Käytön dekriminali-
sointi, eli käyttörikoksesta luopuminen 
vähentäisi haittojen muodostumista 
huomattavasti ja helpottaisi avun piiriin 
hakeutumista.

Rangaistuksesta luopumista kannat-
tavat sekä Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos THL että Maailman terveysjärjes-
tö WHO. THL kannattaa kaikkien huu-
mausaineiden käyttörikoksesta luopu-
mista.

Ylen suorittaman kyselyn mukaan 138 
kansanedustajasta 122 vastustaa ja vain 
15 kannattaa huumeiden käytön ran-
gaistavuudesta luopumista.

Miksi käytöstä ylipäätänsä halutaan ran-
gaista ja kenen etua sillä ajetaan?

Ilmeisin perustelu käytöstä rankaise-
miselle on ennaltaehkäisevä pelotevai-
kutus, mutta käytöstä rankaiseminen ei 
ole todistettavasti vähentänyt käyttöä. 
Nuorille rangaistukset ja pelottelu ei-
vät toimi päihdehaittoja ehkäisevästi, 
vaan parasta ehkäisevää päihdetyötä on 
avoin keskustelu, tuomitsemattomuus ja 
varhainen tuki. Ihmiset tarvitsevat tur-
vallisen, tuomitsemattoman ympäristön 
pohtia käyttöään ja tällä hetkellä mah-
dollisuudet siihen ovat todella rajatut. 

Oikea-aikaisella faktatietoihin perustu-
valla päihdekasvatuksellisella keskus-
telulla voidaan ehkäistä haittojen muo-
dostumista tehokkaasti.

Ongelmakäyttö on usein yksilön kei-
no hakea helpotusta jo käyttöä edeltä-
viin ongelmiin. Mitä ongelmallisempaa 
käyttö on, sitä ongelmallisempaa siitä 
rankaiseminen on. Ongelmia ei poisteta 
niitä lisäämällä, vaan niiden perimmäi-
siin syihin tutustumalla. Rangaistuk-
sen pelosta johtuva käytön salailu voi 
aiheuttaa psyykkistä kuormaa ja so-
siaalista syrjäytymistä. Silloinkin kun 
kannabiksen käyttö on hallinnassa, re-
kisterimerkintä voi vaikeuttaa asioita 
usealla elämän osa-alueella, esimerkik-
si työ- tai opiskelupaikan saaminen voi 
hankaloitua.

Poliisilla ei ole resursseja puuttua jokai-
seen käyttörikokseen ja rangaistukset 
vaihtelevat tapauskohtaisesti – joskus 
käytöstä rangaistaan, joskus ei, joten 
tämä on myös tasa-arvokysymys. Kan-
nabiksen käytöstä aiheutuvien haittojen 
siirtäminen rikosoikeuden piiristä sosi-
aali- ja terveyspalvelujen piiriin vähen-
täisi monia haittoja itsessään ja yleisen 
mielipideilmapiirin muutos helpottaisi 
avun piiriin hakeutumista. Tarvitaan tu-
kea, ei tuomioita.

TEKSTIN OVAT KIRJOITTANEET YAD:n 
VAIKUTA!-iltojen vapaaehtoiset, ja se 
on julkaistu alun perin Kiinnostaako 
huumeet -blogissa.

Kannabiksen käytön dekriminalisointi pelottaa 
monia, vaikka se vähentäisi haittoja
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Hanki joululahjaksi 
jäsenyys vuodelle 2022.

Joulukuussa maksettu jäsenmaksu on voimassa seuraavan kalenterivuoden.

Jäsenmaksun voi maksaa verkkokaupassa 
www.yad.fi/yadstore

tai suoraan tilille FI28 8000 1401 4735 26

MAINITSE viestikentässä nimi ja osoite. 
Jos haluat Yadilaisen vain sähköpostiisi (ei paperisena), 

kirjoita kenttään myös sähköpostiosoitteesi. 
(Vuoden ensimmäinen Yadilainen lähetetään kaikille paperisena jäsenkortin kera.)

Tukijäsenyys
20,-/vuosi

Yritys- tai 
yhteisötukijäsen

100,-/vuosi

YAD:n jäsenmaksu

6,-/vuosi
ELINKAUTINEN

YAD-jäsenyys

60,-/elämä
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Miksi ihmiset käyttävät
huumeita?

35 MILJOONALLA  
IHMISELLÄ MAAILMANLAAJUISESTI

ON ONGELMIA HUUMEIDEN 
KÄYTÖN KANSSA

PSYKOLOGISET

MASENTUNEISUUS, AHDISTUS

YMPÄRISTÖ
LEVOTTOMUUS KATUKUVASSA, 

HUOLI LÄHEISISSÄ

FYYSISET
TULEHDUKSET JA 
SISÄELINVAURIOT

HUUMEIDEN 
VAIKUTUKSET

KATSO VIDEO VASTAA KYSELYYN TESTAA PAKOHUONETTA
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Y
ADIN TOIMINNASSA VAI-
KUTETAAN vahvasti niin 
paikallisesti kuin valtakun-
nallisesti. Nyt viimeisen 
parin vuoden aikana on 
voinut päästä toteuttamaan 

myös kansainvälistä vaikuttamista niin 
nuorisovaihdon, kuin VIDA-hankkeen 
kautta. Hanke on reilusti yli puolivälin 
ja VIDA:n loppuseminaari häämöttää 
jo tulevana keväänä huhtikuun lopulla. 
Hankkeessa on kehitetty yhdessä mei-
dän vapaaehtoisten sekä hankkeen yh-
teistyökumppanimaiden kanssa interak-
tiivisia postereita, jotka pitävät sisällään 
erilaisia tehtäviä. Tehtävien tarkoitus 
on herättää ajatuksia sekä näkökulmia 
huumetietoisuuden lisäämiseksi. Aihei-
ta ovat mm. Miksi huumeita käytetään? 
Mitä ylipäätään huumeet ovat? Kuinka 
auttaa kaveria? Mitä asenteita huumei-
siin tai huumeita käyttäviin ihmisiin 
liittyy? Miten vähentää stigmaa? jne.

KULUNEEN SYKSYN AIKANA hankkeessa 
on kehitetty sekä testattu nuorisotyön-
tekijöille suunnattua koulutusta, jossa 

perehdytään interaktiivisten posterei-
den tekoon. Meidän oli tarkoitus mennä 
Hollantiin tämän osalta, mutta koulutus 
vaihdettiin viimetingassa etätoteutuk-
seksi. Etätoteutus järjestettiin loka-
kuussa, missä koulutuspaketti testattiin 
hankkeen kumppanimaiden kanssa. 
Nuorisotyöntekijöiden koulutus pitää 
sisällään MOOC-alustan käytön, jossa 
VIDA-materiaalit ovat saatavilla koko 
ajan. Me testattiin kaikki valmiina ole-
vat posterit sekä opeteltiin ite tekemään 
postereita sekä QR-kooditehtäviä. Hank-
keessa tullaan pitämään koulutus myös 
nuorille vertaisohjaajille, johon YADin 
vapaaehtoiset voivat halutessaan osal-
listua. Tämä vapaaehtoisille suunnattu 
koulutus pidetään tammi-helmikuun 
paikkeilla ja tarkempaa infoo ajasta ja 
paikasta saatte vuoden vaihteen jälkeen. 
<3

JA JÄLLEEN KERRAN, kiitos teille ketä 
ootte ollu tässä VIDA hommassa muka-
na tavalla taikka toisella. Ootte tehny 
huikeeta duunia ja vaikuttamistyötä! <3

- Iida

VIDA – Vital Information for Drug AwarenessVIDA – Vital Information for Drug Awareness

#erasmusplus
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Heidi

Oskar

Patu

Nokipallero

Kisuliu

Alientrashpanda

Tupsi

Eezmeralda

Iida

Jullejuu

Agsu



V
IETIMME TYÖNOHJAUS-
PÄIVÄÄ JYVÄSKYLÄSSÄ 
ja tehtävänämme oli tai-
teilla kuva, joka kuvastaa 
tämänhetkistä työfiilistä. 
Itse päädyin luomaan ly-

hyen sarjakuvan, jossa tarina eteni niin, 
että hurjastelin sähköpotkulaudalla 
töihin, jossa heittäydyin sisään kuper-
keikalla ja heittäen ylävitoset jalallani 
Oskarin kanssa. euraavassa näytöksessä 
tuijotimme toisiamme tuimana alkaen 
ideoimaan kaikkea mustien aukkojen, 
palkintojen, elefanttien sekä jukkapal-
mujen väliltä.  Tahdoin jakaa tämän 
myös teille, koska mielestäni se kuvaa 
hyvin tämän hetken Street Teamin mei-
ninkiä. Meininki näyttäytyy aktiivisena, 
idearikkaana ja sopivasti levottomana! 
Esimerkkinä tästä meidän erään keski-
viikon Discord chat, jossa tekoälyä tai-
teilijaa ”AI Gahakua” hyväksikäyttäen 
loimme meidän porukasta taidepotret-
teja (viereisellä sivulla).

MAINITTU OSKAR SEKÄ KOIRANSA (!!) 
ovat olleet ylläpidossa apukäsinä Street 
Teamissa lokakuusta asti. Oskariin voi 
tutustua lisää tämän yadilaisen ystävä-
kirjasta. Oskar on hyvä tyyppi. Yhdessä 
olemme perus ylläpito-sekoilujen lisäksi 
suunnitelleet striiban miittiä ja suunni-
teltiin toimistolle myös lanit, jota ei niin 
nopealla aikataululla valitettavasti vie-
lä päästy toteuttamaan. Tätä kirjoitusta 
kirjoittaessa Street Teamin miitti hää-
möttää viikon päässä, joten fiilis on sen-
kin kohdalta huimissa korkeuksissa. Mii-
tissä meillä on luvassa ainakin sukeltaa 
VR-puisto Pikselin virtuaalimaailmoihin. 

YAD STREET TEAM 
YAD STREET TEAM 

LOKAKUUN AIKANA pyö-
rähti läpi myös julistes-
kaba, jossa ansioituivat 
Cyrre, mölli sekä saekki. 
Heille lähti palkinnok-
si pisteiden lisäksi myös 
419-pipot. Näitä julisteita 
lähtee myös perus mats-
kun jaettavaksi!! 

Syksy on kivaa aikaa kun 
paljon tapahtuu, tänä 
vuonna enemmän myös 
ihan kasvotusten! Toivot-
tavasti nähään pian!

- Taneli

Ku
va

: m
öl

li

Kuva: saekki Kuva: Cyrre
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www.huumebiisit.fi

 
Kuuntele, keskustele, kommentoi:

www.huumebiisit.fi/alternative-metal/vola-these-black-claws-feat-shahmen-2

VOLA: 
These Black Claws

T
ANSKALAIS/RUOTSALAINEN 
PROGEMETALLIBÄNDI VOLA 
julkaisi pandemiavuoden 
sisällä albumin ”Witness”, 
jonka sinkku kappale ”The-
se Black Claws” käsittelee 

riippuvuutta pitkälti tunnetasolta käsin. 
Mukana kappaleessa esiintyy myös yh-
dysvaltalainen räppäri SHAHMEN, joka 
tuo jo valmiiksi kiehtovan omituiseen 
bändiin mainion lisän. Nippelitietona li-
säksi se että kappaleen musiikkivideota 
on kuvattu myös suomessa!

Sanoituksessa liikutaan melko painosta-
vissa tunnelmissa, jossa koetaan olevan 
menetettyjä tapauksia, sitoutuneita vain 
mustuneiden kynsien valtaan.  Kartas-
to on hukassa, ulkona vilisee värikkäitä 
käärmeitä ja yötaivasta valaisevat vain 
mustat tähdet. 

RIVIEN VÄLISTÄ VOI SILTI tulkita toivoa 
ja mahdollisuuksia. Kappale alkaa sa-
noin: “I’ve been approaching the sur-
face for a year”, joten ehkä sanoitusten 
hahmo kertoo menneestä kokemuksesta, 
josta ollaan jo pääsemässä pois pinnalle. 

Loppujen lopuksi, ne kuumottavalta vai-
kuttavat mustat kynnet ovat kuitenkin 
omissa käsissäsi, ja sinulla itselläsi on 
eniten valtaa itseesi. 

- Taneli
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These Black Claws
VOLA - (Feat. SHAHMEN)

I’ve been approaching the surface for a year.
I’ve seen emotions derail and disappear.

Go feed the colorful snakes outside, she said to me.
Go break your colorful bones in a fight, she begged of me.

We are returning to the ominous.
We are a lost cause.

We are committing to the dominance
of these black claws.

I try to smile when I get bad news.
Figure if there is any good left, I'll get that too.

The blood is red but the veins are blue.
And my bones are every color on the spectrum between the two.

I squeeze through the cells that we've been locked in.
Kinda high from the loss of the oxygen.

Headrush, flushed, dropping dead weight.
My canine scrapes the last crumbs off my bread plate.

Just head straight.
No maps or no atlas.

No matter how the road curves don't end up backwards.
Black birds circle brown dirt for the big worms.

My bad dream catcher hangs high as it twist turns.
Cities burn a bad smoke.

It makes my eyes itch.
But front row seats to apocalypse are priceless.

Life is hanging here in these black claws.
Staring at a white sky full of black stars.

One straw in the drain.
One word that you failed to sustain.

Someone stranded empty handed.

 
Kuuntele, keskustele, kommentoi:

www.huumebiisit.fi/alternative-metal/vola-these-black-claws-feat-shahmen-2
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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: Oskar

IKÄ: 25

HENKINEN IKÄ: 
Mitä vanhemmaksi tulen, 
sitä nuorempi uskallan olla.

HOODIT: Jyväskylä

MITEN PÄÄDYIN YADIIN: 
Nuoriso- ja yhteisöohjaajan opin-
tojen kautta lähdin harkkaan Street 
Teamiin ja en kyllä kadu yhtään!

NÄISTÄ ASIOISTA TYKKÄÄN 
JUURI NYT: 
Pelit, koirat, liikunta ja kahvi

MOTTO:
Elämä heittelee kaiken kokoisilla 
kivillä, aina vaan ei ehdi väistellä

PARAS YAD-MUISTONI: 
Striibamiitti on vielä edessä, mutta 
tähän mennessä infopisteily lukiolla.

LEMPISUKLAA: 
Fazerina, eli appelsiinitryffelisuklaa. 
Kaikki suklaa on kyllä lähes poikkeuk-
setta best.  

MUITA TERVEISIÄ: 
Rauhaa, rakkautta ja roiskeläppiä
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I lmoitustauluIlmoitustaulu

J
ÄLLEEN ON AIKA etsiä vas-
taajia vuosittaiseen maa-
ilmanlaajuiseen päihteiden 
käyttämisestä tietoa kerää-
vään kyselyyn, Global Drug 
Surveyhin. Jos sinulla on 

kokemusta päihteiden käytöstä, käy vas-
taamassa kyselyyn. Vastaamalla autat 
keräämään tietoa Suomen tilanteesta. 
Tänä vuonna GDS-päihdetutkimus täyt-
tää 10 vuotta.

Global Drug Survey
Viimevuotisen kyselyn tulokset julkais-
taan mm. YAD:n verkkosivuilla, www.
yad.fi

Kyselyyn on mahdollista vastata myös 
suomeksi. Voit tutustua kyselyyn sivus-
tolla: 

www.globaldrugsurvey.com

HYVINVOINTIALUE voi omilla päätök-
sillään vaikuttaa siihen, autetaanko ih-
misiä vasta kun ongelmat syvenevät vai 
voitaisiinko ongelmien syntyminen eh-
käistä ennalta. Ehkäisevä työ kannattaa. 

Tutustu Ehkäisevän päihdetyön järjes-
töverkoston ja EHYT ry:n aluevaalikam-
panjaan: WWW.HYVINVOINTIVAALIT.FI

Aluevaalit 
= hyvinvointivaalit
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Yhte yst iedotYhte yst iedotTapahtumak alenteriTapahtumak alenteri

JOULUKUU
 » 3.12. HYVÄÄ VAPAAEHTOISTEN PÄIVÄÄ

 » 10.12. IHMISOIKEUKSIEN PÄIVÄ

 » 11.12. KAAMOSJUHLA TAMPEREELLA, katso lisätiedot sivulta 11.

 » GLOBAL DRUG SURVEY -KYSELY avoinna joulukuun loppuun asti.  
Jos sinulla on kokemusta päihteiden käytöstä, käy vastaamassa: 
www.globaldrugsurvey.com

Hyvää Joulua. 
Hei, hei, 2021.

Tervetuloa 2022.

TammiKUU
 » ALUEVAALIT, vaalipäivä 23.1. , 

ennakkoäänestys 12.–18.1.2022



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

Janne Paananen
toiminnanjohtaja
040 551 9067

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

Tihu Tiittanen
Vapaaehtoistyön 
koordinaattori
040 847 4832

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

Peik Erhola
ehkäisevän huumetyön 
suunnittelija
040 721 2415 


