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3Pääkirjoitus

Alkuvuodesta on hyvä muistella edellisvuotta. Dataa kasataan kokoon toimintakerto-
mukseen ja seurataan tavoitteiden toteutumista. Vuoden 2014 osalta YAD:ssa voidaan 
olla tyytyväisiä tuloksiin.

Viime vuonna järjestön infopistekoulutuksiin osallistui nuoria enemmän kuin moneen 
vuoteen. Kajaaniin ja Suolahteen perustettiin taas paikallisosastot. Paikallisosastojen 
lukumäärä nousi ensimmäisen kerran sitten vuoden 2008. Jäsenmaksua maksaneiden 
jäsenten määrä kuitenkin laski edelleen hieman viime vuodesta. Tälle vuodelle meillä 
onkin tämän suhteen selkeä tavoite eli eiköhän käännetä laskeva jäsentrendi vihdoinkin 
nousuun (eli jos et ole vielä tätä lukiessasi hoitanut velvollisuuttasi, you know what to 
do)!

Festarityö onnistui hyvin ja DanceWise-hankkeesta tuttu jalkautuva ensiaputiimi juur-
rutettiin osaksi sitä. Järjestölle on aina pienen olan taputuksen paikka kun onnistuu 
sulauttamaan projektin työmuotoja osaksi perustoimintaa.

Käynnissä olevista projekteista Expa – Kokemusasiantuntijuus-hanke sai kokonaan 
uuden vaihteen silmään, laajentaen toimintaa Tampereen lisäksi myös Jyväskylään. 
Kokemusasiantuntijoita koulutettiin edellisvuoteen verrattuna tuntuvasti enemmän ja 
päihdekasvatustuokion rakenne ja sisältö kehittyivät ison harppauksen.

2015 syksyllä loppuvan Street Team 2 -hankkeen yksi keskeisiä tavoitteita on saada 
vakiinnutettua työmuoto osaksi YAD:n toimintaa myös hankerahoituksen päättymisen 
jälkeen. Viime vuonna työ kantoi sikäli hedelmää, että RAY turvasi toiminnan jatkumisen 
vähintään vuoden 2015 loppuun asti ja mahdollisesti siitä eteenpäinkin. Itse toiminnan 
osalta viime vuosi sujui hyvin. Toiminnassa keskityttiin aiempaa enemmän tiimiläisten 
osallistamiseen toiminnan suunnitteluun. 

Vuoden mittaan YAD on ollut melko näkyvästi esillä kannabikseen liittyen. Alkuvuodes-
ta A2:n kannabisillassa oli järjestöstä vahva edustus ja tämän lisäksi YAD:ltä pyydet-
tiin kannabispuheenvuoroja useisiin seminaareihin. Mielenkiinnolla odotamme, että 
nouseeko kannabisteema kevään eduskuntavaalien alla esiin.

Kokonaisuutena vuosi 2014 oli siis hyvinkin tavoitteiden mukainen vuosi! Iso kiitos 
tästä jokaiselle YAD:n toiminnassa mukana olleelle vapaaehtoiselle ja meidän kanssa 
keskustelemaan pysähtyneelle! 

- JanneP, toiminnanjohtaja, YAD ry

YAD 2014
oli hyvää vuosikertaa
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Jassu esittäytyy

Tervetuloa Jassu!Yhdistysasiat

Nimi: Jasmine, suurin osa kutsuu Jassuksi :)

Opiskeluista: En kutsuisi itteäni ”kouluih-
miseksi”, tykkään enemmän tekemisestä 
kuin pänttäämisestä. Peruskoulu käyty, 
ammattistartti noin puoliksi.

Historiasi YADissa: Mitä nyt kohta kaksi 
päivää ollut työkokeilussa YADilla. Ei 
mitenkään kovin pitkä historia. :D Toki YAD 
on tullut monta kertaa nimenä vastaan 
nuorisotaloilla, festareilla ja muissa 
tapahtumissa.

Mitä teet YADilla: Oon työkokeilussa kaksi 
kuukautta.

Millä kuljet töihin: Bussilla.

Harrastukset: Jos keikoilla ravaaminen 
luokitellaan harrastuksena niin se sitten.

Lempimusiikki: Laidasta laitaan oike-
astaan. Iskelmästä metalcoreen ja siltä 
väliltä.

Lempikoirarotu: Ei oo yksittäistä suosik-
kia, mutta kaikki isot ja pörröset koirat on 
kivoja.

Hyppäisitkö ilmaiseksi benjihypyn: Todel-
lakin! Oon aina halunnu hypätä benjihy-
pyn, mutta en oo vielä uskaltanut.

Oletko koskaan matkustanut liftaamalla: 
Onhan sitä monet kerrat yritetty, mutta 
koskaan ei oo napannu :D

Paras piirretty lapsuudesta: Niitä on 
oikein monia, mutta varmaan pakko sanoa 
Muumit.

Terveiset kaikille: Muistakaa nauttia 
elämästä :)

Yllä YAD:n vuosi 2015 visualisoituna vuosikelloksi. Tästä voi tarkastaa vuoden keskei-
simmät YAD-menot. Tapahtumien ajat ja paikat saattavat vielä muuttua.

- Saara 
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hetken, mutta jäävät suurelle yleisölle tuntemattomiksi. Asioihin pitää osata suhtautua 
ja sosiaalisen median kohu suhteuttaa oikeisiin mittasuhteisiinsa. Siihen ei kuitenkaan 
pidä tuudittautua: sosiaalisessa mediassa kuohuvat kriisit nousevat helposti laajem-
paankin tietoisuuteen, sillä toimittajat etsivät sieltä aktiivisesti juttuideoita hyödynnet-
täväkseen.  

Kriisiviestinnän tavoitteet:
 » Estää lisävahingot.
 » Lisätä turvallisuuden tunnetta.
 » Ottaa tilanne sisäisesti hallintaan.
 » Kohdistaa resurssit oikein.
 » Reagoida eri tahojen tiedontarpeeseen

Erilaisiin mainekriiseihin pitää uskaltaa reagoida nopeasti, muuten asia saattaa karata 
käsistä. Kun joku muu pääsee määrittelemään tilanteen ensimmäisenä, itselle jää 
helposti altavastaajan rooli. Ei se niin mennyt -kommentoinnissa ei ole helppoa pärjätä.

Poikkeustilaviestinnän ABC vapaaehtoisille
A. Älä anna tunteen viedä! Jos haluat kommentoida jotain omasta näkökulmastasi, 

tee se sitten, kun pahin tunnekuohu on laskenut. Työntekijät ja hallitus hoitavat 
yhdistyksen virallisen tiedotuksen. 

B. Kaikesta pyritään tiedottamaan mahdollisimman nopeasti YAD ry:n verkkosivuilla ja 
facebook- yhteisössä. Kaikki kyselijät on paras ohjata seuraamaan näitä kanavia sen 
sijaan, että arvailisi itse vastausta. 

C. Tarvittaessa vapaaehtoisille voidaan järjestää esimerkiksi keskustelutilanteita 
toimistoilla, joissa selvitetään yhdessä tilannetta ja siitä, mitä jatkossa tapahtuu. 

Julkisille toimijoille, kuten yhdistyksille, yrityksille ja julkisuudessa oleville henkiöil-
le, voi tulla eteen tilanteita, joissa toimijan osaaminen, luotettavuus tai tarkoitusperät 
nostetaan julkisesti vaakalaudalle. Tälläisiä ovat esimerkiksi viime vuosien aikana olleet 
Marimekon plagiointikohu, Finnairin virheelliseksi osoittautuneet lausunnot lento-
reittien suhteen ja vaikkapa Midhill-ravintolan vesilasin hintaan liittynyt välikohtaus. 
Yhteistä näille asioille on ollut laaja julkisuus Iltapäivälehdissä, kansalaisaktiivisuus 
asian jakamisessa ja lisätiedon etsimisessä sosiaalisessa mediassa ja erityisesti se, että 
tilanteen varsinainen loppuratkaisu on jäänyt ”suurelta yleisöltä” hämärän peittoon. 

Kohun kohteeksi joutuvan tahon näkökulmasta on kysymys kriisiviestinnästä. Kriisillä 
ei tässä tapauksessa tarkoiteta vain luonnonkatastrofeja tai muuta suuria mullistuk-
sia, vaan kriisiviestintä tarkoittaa tehostettua viestintää poikkeustilanteessa. Kriisivies-
tinnän keinoin pyritään ratkaisemaan pinnalla oleva ongelmatilanne mahdollisimman 
nopeasti, tehokkaasti ja pienellä imagotappiolla. 

Aina kriisiviestinnän paikkaa ei ole helppo tunnistaa. Esimerkiksi ravintola Midhillin 
tapauksessa vesilasimylläkkä lähti pyörimään, kun ravintolan edustaja vastasi face-
bookissa asiakaspalautteeseen mielestään ylihinnoitellusta vesilasillisesta ylimielises-
ti. Tapaus levisi nopeasti sosiaalisessa mediassa ja Iltapäivälehdessä. Kärpäsestä  tuli 
härkänen, ja ravintoloitsija päätyi nöyränä julkisuuteen esittämään anteeksipyyntöä ja 
korjaamaan tilannetta. 

Tilanne voi muuttua kriisiksi myös ulkopuolisten kuvausten perusteella. Erityises-
ti keltainen lehdistö on erikoistunut ”kriisiyttämään” tilanteita parempien otsikoiden 
toivossa. Sosiaalisen median ansiosta ikävät asiat tulevat julkisuuteen nopeasti, ja ne 
myös nimetään ulkopuolisten toimesta kriiseiksi aika ketterästi. Sosiaalisen median 
kriisit ovat myös joskus myrskyjä vesilasissa, pienehkön piirin aktiivista kuohuntaa 

Apua! Mitä nyt?

Apua! Mitä nyt?

 – yhdistyksen kriisiviestintä pähkinänkuoressa
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Tikku silmässä vuotta 2014
Vaikka sanonta kuuluu: joka menneitä muistelee, sitä tikulla silmään, niin siitä huolimatta 
kokosin teille tähän Street Teamin viime vuoden tilastoja. Vuonna 2014 Street Teamiin 
rekisteröityi yhteensä 353 uutta tiimiläistä ja tehtäväpalautuksia tehtiin yhteensä 1457. 
Tyttöjä Street Teamiin rekisteröityneistä oli 29 % ja poikia 71 %. 

Street Teamilaiset ovat onnistuneet valloittamaan koko Suomen, sillä uusia striibalaisia 
rekisteröityi viime vuonna kaikista Suomen maakunnista Ahvenanmaata lukuun ottamat-
ta. Street Team vetää uusia tyyppejä tasaiseen tahtiin mukaan toimintaan ilman isoja 
mainoskampanjoitakin :)

Olet ehkä jo huomannut, että upouudet verkkosivut ovat nyt auki ja ne löytyvät tutusta 
osoitteesta www.yad.fi/streetteam. (Nämä sivut toimivat myös mobiilissa!) Uusien 
sivujen myötä Street Teamiin on tullut myös muutamia uusia toimintoja, joita pääsee 
testailemaan rekisteröitymällä sivuille. 

Tällä hetkellä (26.1.–28.2.2015) uusilla sivuilla on käynnissä skaba, jossa eniten pisteitä 
kerännyt palkitaan überhienolla repulla, jota koristaa Street Teamin logo. Osallistumis-
ohjeet löytyvät Street Teamin sivuilta. Street Teamin ylläpito on muuten saanut vahvis-
tusta muutamaksi kuukaudeksi, kun Jassu on meillä työharjoittelussa. Jassun esittelyn 
voit lukea tästä uusimmasta Yadilaisesta. 

- Hanna, Street Team Crew

PS. Street Team löytyy nyt myös Instagramista nimellä yad_street_team. Instagram-tiliä 
kannattaa seurailla, sinnekin yritetään saada jotakin tehtäviä aikaiseksi!

www.yad.fi/streetteam

uudistuneille nettisivuille!
Tervetuloa Street Teamin 

 

Facebook- ja Twitter -syötteitä 
ja uutisia seuraamalla pysyt 

kartalla siitä, mitä Street 
Teamissa tapahtuu. 

Tehtävävalikkoon on lisätty tehtävä-
kuvakkeet ja pisteet pystyt tarkista-
maan helposti jokaisesta tehtävästä.

Profiilisivu on uudistunut ja 
pystyt muokkaamaan sitä aiempaa 
enemmän. Uutena ominaisuutena 
kaverit-toiminto, jonka avulla voit 
pyytää muita tiimiläisiä kavereik-
sesi ja seurata heidän striibailuaan.

Tutut top-listat löytyvät 
sivujen alareunasta.

Aktiivisuuskartta is back!

Kerro mielipiteesi 
vaihtuvissa 
äänestyksissä! 

www.yad.fi/streetteam 
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Tämän vuoden toistaiseksi kovin homma on ollut laskettelureissu Himoksella yhdessä 
Helsingin ja Tampereen KRIS nuorten kanssa. YADilaisia leirille lähti Jyväskylästä sekä 
Tampereelta. Paikan päälle saavuttuamme porukka jaettiin kahteen mökkiryhmään, 
innokkaimmat lähtivät hiukan syötyään heti mäkeen. Ilta muuten meni saunoessa, 
syödessä, sekä lautapelejä pelaillessa ja toisiimme tutustuessa. 

Seuraavana päivänä pääosaa näytteli laskeminen. Aamupalan ja fiiliskierroksen jälkeen 
koko porukka lähti laskettelemaan. Itselläni oli hämäriä muistikuvia laskettelusta kun 
olin teini-ikäinen, ajattelin, että kyllä tekniikka on halussa. Tästä rohkaistuneena lähdin-
kin rinta rottingilla hissillä rinteeseen. Alas tullessa todellisuus iskikin vasten kasvoja 
usean lumipesun muodossa, kompuroidessani pisin mäkeä alas. Tätä jatkui lounaaseen 
saakka, rinne voitti 16-0. 

Palattuamme mökille, valmistimme KRISiläisten salaisella ohjeella timanttisen hyvää 
makaronijauhelihapataa. Syötyämme suurin osa palasi takaisin mäkeen, minä jäin vielä 
hiomaan kuvioita majalle. Iltalaskuihin lähdin taas itsekin mukaan, nyt homma alkoi 

Kris Nuoret / YAD Talvileiri

sujumaan, uskalsin ottaa enemmän vauhtia alle ja luotin jalkoihini. Iltaisin laskettelus-
sa oli fiilistä, luminen metsä rinteen ympärillä, alhaalla loistavat valot, juuri sopiva -3 
asteen pakkanen ja kova vauhti. Illan pimentyessä mäetkin jyrkkenivät, laskiessa tuli 
myös tutustuttua muihin leiriläisiin, tekemisen kautta se on aina ollut helpompaa itselle, 
niin myös tässä, muiden tsempatessa koin kuuluvani joukkoon. 

Iltalaskun jälkeen palasimme taas majapaikkaamme. Loppuilta menikin taas edellisillan 
hyväksi koetulla kaavalla, saunomista,hengailua, makkaranpaistoa ja blokus (koukutta-
va lautapeli) -turnausta. Raukein ja kiitollisin mielin tuli painettua pää tyynyyn. Välillä 
unohtuu, miten hyvää tekee päästä hetkeksi pysähtymään jonnekin, ajatukset palaavat 
oikeisiin mittasuhteisiin ja voi olla kiitollinen kaikesta mitä on. Haikein mielin ja taas 
yhtä uutta päihteetöntä kokemusta rikkaampana lähdimme kotimatkalle. Hyvä reissu 
meinasi päättyä ikävästi, kun Jyväskylään matkaavien bussi syttyi palamaan melkein 
heti pysäkiltä lähdettyään. Kukaan ei kuitenkaan loukkaantunut ja kaikki pääsivät 
turvallisesti kotiinsa. 

Leppoisaa lopputalvea!!
Ville Nieminen YAD

KRIS Nuoret / YAD Talvileiri
Jämsän Himoksella 2.–4.2.2015



13EXPA-hankkeen kuulumisia

Yksi viime vuoden kohokohdista itselle oli EXPA:n kokemusasiantuntijakoulutus Jyväs-
kylässä. Se oli aiempia tiiviimpi paketti kestäen vain kaksi iltaa ja viikonlopun. Varsi-
naisia osallistujia oli 6. Yhteensä poppoo oli suurempi, sillä mukana olivat myös päih-
dekasvatusmenetelmää kokemusasiantuntijan työparina tekevät Jari ja Tuomas. Lisäksi 
toimintaa ohjasi Sari, joka tulevaisuudessa pitää Jyväskylän lankoja käsissään ja vetää 
purkuryhmää. 

Mielekkäitä keskusteluja 
ja lämmin henkäys

Sober and high: unohtamatta hyviä ruokia 
tai sirkustelua.

Koulutus eteni (kuten ihmiselämä yleensä) vaihtelevalla voimalla. Koulutuksen päätee-
moina pysyivät edelleen ehkäisevän huumetyön ja YAD:n periaatteet, oman kokemuk-
sen käyttö työvälineenä, päihdekasvatusmenetelmän käytön perehdytys ja osallistujien 
hyvinvoinnin tukeminen. Näitä lähestytään pääosin keskustelemalla tai toiminnallisesti. 
Itselleni tuli usein sellainen olo, ettei tässä olla kouluttamassa, vaan nostamassa pintaan 
tai muistuttamassa, kuinka osallistujat jo tietävät ja osaavat. Muutoinkin ryhmässä oli 
hyvä ja helppo olla. Sain itse voimaa koulutuksesta ja osallistujilta. Viisastuinkin taas 
hieman lisää. Jalostamo oli yksi talven lämpimistä henkäyksistä.

Lähti siis hyvin käyntiin Jyväskylän kokemusasiantuntijatoiminta.
Kiitokset sinne 

-Susanna

SivuHuomio:

Ei ole turhaan halilla korvattu YAD:n materiaaleissa huumeita. 
Miellyttävä ja luvallinen kosketus on yksi tehokkaimmis-
ta tavoista saada aivot tuottamaan mielihyvähormoniksikin 
kutsuttua oksitosiinia. Oksitosiini lievittää stressiä ja kipua, 
alentaa verenpainetta ja vahvistaa vastustuskykyä. Sen on 
myös todettu lisäävän rohkeutta ja uteliaisuutta sekä vähen-
tävän ahdistusta. 

Sex, HUGS ja Rockia
– miksi huumeen sijaan haleja?

Rauhoittava kosketus myös laskee stressihormoni kortisolin tasoa. Hesarissakin taas 
uutisoitiin vasta siitä, että runsaan halailun on todettu suojaavan sairastelulta. Koske-
tuksen on todettu myös ylläpitävän vanhusten muistia ja ylipäätään lisäävän hyvänolon-
tunnetta. Hali on siis varsin tehokas tapa vaikuttaa omaan kehoon ja mieleen. Käyttö on 
vieläpä turvallista – luvallisella kosketuksella ei ole tutkimuksilla osoitettuja haittavai-
kutuksia. 

Häpeämättä hieman pehmo Susanna
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Avustuspyyntö YAD ry:lle koulutusmaksun tai matkakustannusten maksamiseen 

 

Nimi:  

Osoite: 

Puhelinnumero: 

Koulutuksen nimi: 

Olen maksanut YAD ry:n jäsenmaksun kuluvana vuonna    

 

Minulla ei ole mahdollisuutta maksaa koulutukseen liittyviä kustannuksia itse ja haen YAD ry:ltä 
avustusta: 

matkoihin koulutuspaikkakunnalle  

 arvioidut matkakustannukset: ___________ euroa  

koulutusmaksuun 

 

_______________________________ ____________________________________________________ 

Avustuksen hakijan allekirjoitus   Huoltajan allekirjoitus ja puhelinnumero (jos hakija alle 18v) 

 

Avustusta on mahdollista hakea matka- sekä koulutuskustannuksiin siinä tapauksessa, että sinulla ei ole 
varaa kustantaa niitä itse.  

Avustusta koulutus- ja matkakustannuksiin voi saada ainoastaan YAD ry:n jäsenmaksun maksanut.  

Avustusta voit hakea täyttämällä lomakkeen tiedot ja toimittamalla hakemuksen koulutuksen 
yhteyshenkilölle viimeistään 4 päivää ennen koulutusta.  

 

 

 

 

Paikallisosastot

YAD:n koulutus- ja matkakuluihin voi hakea avustusta
Koulutuksiin ja vapaaehtoisreissuihin osallistuminen kuumottaa, mutta tilin saldo 
pyöreät nolla? Älä silti jää kotiin – YAD:lta on jatkossa mahdollista saada taloudellista 
tukea koulutusmaksuihin ja vapaaehtoistyön matkakuluihin. Avustus on tarkoitettu 
niille, joilla ei muuten olisi taloudellisista syistä mahdollista osallistua. Avustus myön-
netään harkinnanvaraisesti ja sitä on voi hakea alla olevalla lomakkeella, joka löytyy 
myös nettisivuiltamme.

Saarijärvellä olisi tarjolla la 21.–su 22.3. jo perinteeksi muodostunut kaikille valtakun-
nan YADilaisille tarkoitettu SM-sprinttihiihtokilpailu. Ei kannata säikähtää, varusteet 
löytyy paikan päältä ja hiihdettävä matka on noin 19 metriä. Lisäksi puolimatkassa 
on mehukeittopiste. Tyyli vapaa, tosin latupohja aika pitkälle sanelee, että pertsalla 
mennään...

Koska tuo hiihtäminen on rankka laji, siksipä kokoonnumme lauantaina Saarijärven 
Nuorisotalolle (Paavontie 13) verryttelemään jo kello 12. Itse kilpailu on sitten myöhem-
min illalla. Palautuminen aloitetaan välittömästi kilpailun jälkeen, ja se kestää sunnun-
taille noin kello 12 asti.

Jotta aika ei kävisi pitkäksi, oheen olemme kehineet pientä hommanpuuhaa. Tarjolla 
olisi Touko-Pouko -pajat, pimistä, biljardia, seurustelua, leffoja, erilaista pelaamista, 
syömistä ja yleistä hengailua.

Varustus: hammasharja, vaatesta, jonninmoiset yöpymiskamat, YADin jäsenyys.

Tilaisuus maksuton, tarkoitettu YADilaisille.

Lisätietoja allekirjoittaneelta, ja samalle ilmoittautumiset: 
marko.henttinen@saarijarvi.fi

044-4598 740

Yadilaisten oma sprinttihiihtoskaba Saarijärvellä!

Jyväskylän paikallisosaston heleä helmikuu pitää sisällään mm. uusien liikuntamuoto-
jen kokeilemista! To 26.2. paikallisosasto kutsuu sinut kokeilemaan tankotanssia Ready 
set pole -tankotanssikoululle klo 19-20. Tätä ennen kokoontuminen Lutakossa klo 18, tai 
voit myös tulla suoraan tankotanssiin.

Paikkarin yhdyshenkilöt Vaula ja Taneli kertovat mielellään lisää! :)
FB: profiili Yad Jyväskylä / ryhmä YAD Jyväskylän paikallisosasto
jyvaskyla@yad.fi
p. 040 779 4646

Jyväskylän paikkarilla tankotanssijaiset 26.2!
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Olethan maksanut jäsenmaksun vuodelle 2014? 
- ei hätää, vielä ehdit! 
 
YAD Youth Against Drugs ry – tietoa, tukea ja vaihtoehtoista toimintaa! 
 

YAD Youth Against Drugs ry on valtakunnallinen ja sitoutumaton ehkäisevän huumetyön yhdistys, 
joka on perustettu vuonna 1988. Yhdistyksen tavoite on pyrkiä ehkäisemään huumeiden käyttöä ja 
vähentää huumeista sekä muista päihteistä aiheutuvia haittoja luomalla monipuolisesti puitteita ja 
menetelmiä nuorten huumeiden vastaiseen kansalaistoimintaan. YADin toiminnassa nuorten 
voimavarat ja vapaaehtoisuus yhdistyvät ehkäisevän päihdetyön ammattilais- ja 
asiantuntijatoimintaan. Ehkäisevän päihdetyön menetelmien kehittämiseksi YAD ry toteuttaa 
erilaisia kehittämishankkeita. 
 
Yhdistyksen toiminnasta ja osallistumismahdollisuuksista lisää tietoa nettisivuiltamme: 
 
Voit tukea toimintaamme maksamalla jonkin alla olevista vaihtoehdoista. Uutena vaihtoehtona on 
ainaisjäsenyys, jonka maksamalla voit suorittaa tulevienkin vuosien jäsenmaksut kerralla. 
 
jäsenmaksu      6 € 
ainaisjäsenyys           60 €   
henkilötukijäsenmaksu          20 € 
tukijäsenmaksu (yritykset/yhteisöt) 100 € 
 
Jäsenenä saat säännöllisen jäsenpostin, voit vaikuttaa yhdistyksen asioihin, osallistua eri 
toimintoihin ja pääset mm. koulutuksiin jäsenhinnalla. 

Jäsenyys on kannanotto huumeettomuuden puolesta! 

Saajan
tilinumero

Mottagarens
kontonummer

800014-1473526
IBAN

FI28 8000 1401 4735 26

BIC

DABAFIHH

Saaja
Mottagare

YAD YOUTH AGAINST DRUGS RY
LUTAKONAUKIO 3
40100 JYVÄSKYLÄ

NIMI

OSOITE

SYNT.  VUOSI

Maksajan       
nimi ja 
osoite 

Betalarens 
nam och 

adress

Allekirjoitus
Underskrift

Viitenumero
Ref. nr

Tililtä nro
Från konto nr

Eräpäivä
Förfallodag

Euro

          
Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen 
mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron 
perusteella.
Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren 
för betalningsförmedling och endast till det 
kontonummer som betalaren angivit.

PANKKI BANKEN

TI
LI

SI
IR

TO
. G

IR
ER

IN
G

Olethan maksanut jäsenmaksun vuodelle 2015?
– ei hätää, ehdit vielä!

YAD Youth Against Drugs ry

Uusi jäsenkortti lähetetään tämän Yadilaisen mukana. Tämän vuoden kuvitus on 
harjoittelijamme Anniinan käsialaa. YAD-spiritiä kuviovoimistelun muodossa!

Jos haluat jatkaa jäsenyyttäsi, muttet ole vielä maksanut vuoden 2015 jäsenmaksua, 
voit maksaa sen viereisen sivun lomakkeen tietoja käyttäen. 

Jäsenkortti vuodelle 2015!
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www.huumebiisit.fi/hiphop/anno-fallo-pameja/

Kuuntele ja kommentoi:

Helmiä sioilta (2005)

Lyrics
Pameja

huumebiisit.f i 

PRESENTS

Anno Fallo

Pameja
Anno Fallo-projekti syntyi, kun hip-hop-
yhtye Tulenkantajissa vaikuttaneet Hannibal 
(Psyko-Hane) ja Soppa (Puukko B) päättivät 
tehdä gangstaräppiä – mahdollisesti jopa 
hieman kieli poskessa. Mukaan lähti myös 
runoilijana ja kuvataiteilijanakin "tunnettu" 
Dxxxa D (Modo 4000), joten tuloksesta ei 
voinut tulla kuin täyttä timanttia. Nerokkaan 
minimalistisen taustan loihti DJ Käsmä.

Rohkeimmat voisivat jopa kuvitella, että tämän "Helmiä sioilta" EP:llä julkaistun kappa-
leen sanoitusten motivaattorina on ollut jonkinasteinen kyllästyminen kaiken maailman 
parkkivalot päällä hiihtäjiin.

[Puukko B]
Onneton, säälittävä jäbä

selvästä päästä levy pameja, 
piritöötit ni valmis vettää ketä vaa päähän

pamipää, sun paras kaveri
niin kauan ko kämpilläs on jotaki, mitä voi pöllii

ällii ei oo, no keskushermosto lamaantuu
suusta lentää vittu mitä sattuu

xanoja, bigidipameja, tenomaaneja, päälle mitä vaan saa
mikä pistää unohtaan ku baza rassaa

[Modo 4000]
sekota millä sekotat, pamitsuilla loput

pari nappii naamaan on ku vaihtasit proput
tenoxipamilaulumailla on eri meininki

kestopöhnä on saletti ja käytössä koko paletti
tsillailu on erittäin rankka duuni,
joka vaatii erikoisraskaat huvit

muuta ei edes ehdi, koko ajan kiire
vaikka kuinka kaveri rehkis
vaikka kuinka kaveri rehkis

[Psyko-Hane]
hepatiitti c, sano jee ja hae pokaali

äkkiä jostain nappeja osta, hae nilkki omasi
oot kovaki, kovempi, kaajat päälle kannua

nyt oot löysä ku mummos perse, alat sammua
et ollu ennen skitso, nykyään kyyläät ja kyräilet

silmät niinku jeltsinin boriksella ja hyräilet
pam-pam-pam-pam-pameja

laittomia tai lääkärin määräämiä nameja, ihan sama

pam pam pam
pam pameja

pam pam pam pam
pa-pam-pam pameja

pam pam pam
pam pameja

pam pam pam pam
ai ku sinä oot sitten pihalla

[Psyko-Hane]
tiiän jäbiä, suuret puheet, silti täysiä ämmiä

jotka tiukan paikan tullen liukenee hyvin äkkiä
mikä se maksaa, kaverit jätetään oman onnen nojaan

ja nurkan taakse poraan: elämä on kovaa, voi kuinka somaa
tuolla sekoilulla voit lähteä vetään
kantsii joo, Il Brutto astuu kehään

ja sehän ei tiiä jeespoks-settejä senki ketku
epäluotettava pamipää hiphopparinretku

[Puukko B]
nuori kolli paminirvanaa halajaa, sinerviä nappaa

ahistus laukeaa, vaan baza ajatusvirran tappaa
mikään ei tunnu miltään, kaikki vituttaa

oispa sitä, ois tätä, kaikkee vitusti vetää haluttaa
pam-pam-pam-pam-pameja

nuori kolli heittää naamaan jos mieli täynnä harmeja
silmäluomet löllönä, levyn perään levyy

määrä tipauttas hevosen, loppasuu vaan piristyy

[Modo 4000]
kaikki tänne näin, mitä käsi suuhun tuo
määrä korvaa laadun, päälle bisseä juo

erittäin hyvä juttu ettei muista midiäkää mistää
omassa kuosissa on muutenki kestämistä
muu ei päässä kasva sulla ku vitun viikset
muu ei värähdä ku munissa satiaiset, blah!

se on kato semmonen homma, 
ettei tarvi napeilla pelata

daadaadaa on nimittäin parempiakin konsteja, ha!

pam pam pam... (jne.)
meininki soseista

enkä oo edes vielä posessa

jos aikoo sekoilla se pitää tehä kunnolla
eipä sinun naamavärkkis muutakaa voi virkkaa
hei jätkä, toi kaveriha on iha valmista kauraa

johan nyt tuolle vittu harakatki nauraa
milloin jäädytit tyylisi, milloin hokasit tautisi
ai saatana! mistä pirusta sitä enää nauttisi

pam-pam-pam-pam-pameja, ai nii mie unohin...
sie alat kuulostaa jo japelta

sylki maistuu sapelta
puheesi on soseista
kuka kuoli suuhusi

voi vittu mikä mesta, yäk!
naama on muutenki pilalla

mummos on paskana
sie oot pihalla

ja kaikki on päin vittua!

pam pam pam... (jne.)
ai ku sinä oot sitten pihalla

Paikallisosastot
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Ilmoitustaulu

Uutta pinssiä: Go crazy and join YAD! Eli YAD:n 
oma versio tunnetusta iskulausesta Keep Calm and 
Carry On. Pinssi lähetetään kaikille jäsenille tämän 
Yadilaisen mukana. Jatkossa muistamme jäseniäm-
me vuosittain vaihtuvalla pinssillä – go grazy and 
collect them all :D

YAD on tänäkin vuonna mukana nuorille suunnatussa Chill 
House -talvilomatapahtumassa Tampereella 23.-27.2. ti-to 
klo 15-21, ja vapariksi voi ilmoittautua joko koko ajaksi tai 
osaksi aikaa petra.pohjonen@yad.fi tai Petra Yad Facessa.

Tiimipäivien paikka on varmistunut: YAD suuntaa 19.–22.4. Milanoon!
Reissukutsut ovat lähteneet mukaan pääseville. Tiimipäivät ovat YAD:n kokoontumis- ja 
palkintomatka, jonne kutsutaan vuoden mittaan ansioituneimmat vapaaehtoiset.

YAD:n vapaaehtoisille lähetettävä YAD-tiimi-
tiedote on muutettu sähköiseksi uutiskirjeek-
si, joka kulkee nyt nimellä YADDIKTI. Neljä 
kertaa vuodessa ilmestyvän YADDIKTIN voi 
nykyään tilata kuka vain kiinnostunut, tilaus-
lomake löytyy www.yad.fi -etusivulta.

Yadilaisen sähköisen version tilaaja: vuoden ensimmäinen Yadilainen lähetetään kaikille 
postitse paperisena, sillä mukana tulee myös jäsenkortti ja pinssi! Yadilainen 2/2015 
toimitetaan normaaliin tapaan sähköisenä.
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Yhteystiedot

Kaikkien työntekijöiden s-postiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@yad.fi, ellei toisin ole mainittu.
Hallituksen sähköposti: hallitus@yad.fi. Paikallisosastojen yhteystiedot löydät netistä www.yad.fi. 

Ulla Kuokkanen 
toimistosihteeri
yad@yad.fi
040 827 6250
(jäsenyysasiat, 
osoitteenmuutokset, 
materiaalien tilaukset)

Janne Paananen
toiminnanjohtaja
040 551 9067 

Sari Auhtola
ehkäisevän huumetyön
suunnittelija
050 522 8708
(paikallisosastot, 
infopiste- ja festarityö)

Saara Mansikka-aho
järjestötiedottaja
040 350 0644

Street Team 
Hanna Ikonen
projektityöntekijä
0400 234 317

Petra Pohjonen
ehkäisevän huumetyön
suunnittelija
040 553 5701
(verkkovaikuttajat, 
jalkautuva tiimi, 
päihdekasvatus)

Ville Nieminen
oppisopimustyöntekijä
0400 218 360

Jyväskylä

Kokemusasiantuntijuus
-projekti (Expa)
Susanna Kärki
projektityöntekijä
040 721 1872

Juuso Armila
projektityöntekijä
040 721 2415

Tampere Salhojankatu 42, 33500 Tre Helsinki

Helsingin tukiystävätoiminta 
kokoontuu osoitteessa 
Ratavartijankatu 4 LT 3, 
00520 Helsinki

Noora Kajaluoto
noora.kajaluoto@yad.fi
(tukiystävätoiminta, 
Helsingin seudun 
paikallistoiminta)

Lutakonaukio 3, 40100 Jyväskylä

Tapahtumakalenteri

Helmikuu

21.2. VuorovaikutusWorkshop YAD ry:n 
Jyväskylän toimistolla. Ilmoittautumiset 
16.2. mennessä sari.auhtola@yad.fi

23.–27.2. Chillhouse-talvilomata-
pahtuma Tampereella

Maaliskuu

21.–22.3. Yadilaisten omat 
sprinttihiihtokilpailut Saarijärvellä.                   
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: kts. s.15 
tai marko.henttinen@saarijarvi.fi

28.3. Kättä pidempää – päihdekas-
vatuksen menetelmäkoulutus Kajaa-
nissa (Nuorisotalo Wanha Vesilaitos).              
Ilmoittaudu 20.3. mennessä petra.
pohjonen@yad.fi

31.3. Yadilainen 2/2015 ilmestyy

Huhtikuu

19.–22.4. Tiimipäivät, Milano

Toukokuu

16.–17.5. Infopistekoulutus, Jkl 

19.–20.5. Päihdepäivät, Helsingin 
Kulttuuritalolla

23.5. Infopistevastaavien koulutus


