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Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 

1. YAD YOUTH AGAINST DRUGS RY – TOIMINNAN TAUSTA JA TARKOITUS 

YAD Youth Against Drugs ry on perustettu vuonna 1988 toteuttamaan ehkäisevää huumetyötä 

erityisesti nuorten omia ideoita ja voimavaroja hyödyntäen. Alusta saakka tavoitteena on ollut tukea 

myös huumeista irti pyrkiviä ja tarjota heille toimintamahdollisuuksia. 

YAD on vakiinnuttanut asemansa suomalaisen ehkäisevän päihde- ja huumetyön 

asiantuntijaorganisaationa, nuoriso- ja päihdealan osaamisensa, nuorten vapaaehtoistoiminnan ja 

useiden kehittämisprojektien kautta. 

Yhdistys toimii poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomana valtakunnallisena toimijana, jonka 

päämääränä on ehkäistä huumausaineiden käyttöä sekä vähentää niistä ja muista päihteistä 

aiheutuvia haittoja, nuorten vapaaehtoistoimintaa, toipuvien käyttäjien kokemusosaamista ja 

ammattilaisten asiantuntijatoimintaa yhdistäen. Ideologisena taustana on pyrkimys hyvään ja 

onnelliseen elämään, jonka toteutumista huumeiden käyttö tai päihderiippuvuus voivat estää. 

Yhdistyksen rooli ja keskeiset tehtävät ehkäisevän päihde- ja huumetyön kentässä 2015:  

 Luoda puitteita nuorten vapaaehtoistoiminnalle ja heidän osallisuudelleen ehkäisevässä 

huumetyössä 

 Toteuttaa ehkäisevän päihde- ja huumetyön asiantuntijatoimintaa kehittämishankkeiden, 

koulutusten, konsultaation, verkkosivujen ja materiaalituotannon kautta 

 Tarjota tukitoimintaa, vapaaehtoistyön mahdollisuuksia sekä tukityöllistämistä 

huumetaustaisille nuorille aikuisille 

YAD toimii valtakunnallisesti, sen toimipisteet sijaitsevat Jyväskylässä, Tampereella ja Helsingissä. 

Lisäksi yhdistyksellä on nuorten kansalaistoimintaa toteuttavia paikallisosastoja muutamalla muulla 

paikkakunnalla. 

2. TOIMINTAMUOTOJEN JÄSENTELY 
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3. PAINOPISTEALUEET VUODELLE 2015 

1. Vapaaehtoisten hyvinvointi ja jaksaminen 

Vapaaehtoisten tukeen, jaksamiseen ja hyvinvointiin panostetaan. Etsitään keinoja entistä paremmin 

kuulla vapaaehtoisten tarpeita ja lisätä heidän osallisuuttaan ja vaikutusmahdollisuuksiaan. 

Koulutuksiin ja tapahtumiin lisätään itsetuntemusta ja voimavaroja vahvistavia elementtejä. 

Panostetaan vapaaehtoisten palkitsemiseen. 

2. Viestintä 

Yhdistyksen viestintäkokonaisuuden keskittämistä, koordinointia ja toteutusta varten palkataan 

järjestötiedottaja. Viestintäsuunnitelman osaksi luodaan sosiaalisen median toimintasuunnitelma, 

viestintää kohdennetaan ja visuaalista ilmettä yhdenmukaistetaan. Lisäksi vuonna 2015 viestinnässä 

panostetaan uusien jäsenien rekrytointiin, paikallistoiminnan mainostamiseen sekä järjestön 

tiimitiedotteen kehittämiseen. 

3. Kokemusasiantuntijuus-, tuki- ja vertaisneuvontatoiminta 

Huumetaustaisten kokemusasiantuntijatoiminnan kehittäminen kehittämishankkeen merkeissä sekä 

muun tukitoiminnan linjausta, vahvistamista ja markkinointia. Pyritään aiempaa enemmän tarjoamaan 

osallisuuden ja vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia toipuville nuorille aikuisille ja saada kentän 

ääntä entistä enemmän kuuluviin. 

4. Kannabiskestustelu ja -menetelmät 

Jatketaan kannabisteeman työstämistä Myssy pois silmiltä -kampanjan jälkeen. Ylläpidetään aktiivista 

keskustelua kiinnijäämisen ja rangaistusten seurausten kohtuullistamisesta ja pyritään vaikuttamaan 

asenteisiin ja ennakkoluuloihin lisäämällä tiedostavuutta aiheen ympärillä. Tuotetaan 

päihdekasvatuksellinen menetelmä kannabiskeskustelujen käymiseen ehkäisevässä työssä.  

5. Nuorten parissa toimivat aikuiset 

Panostetaan siihen, että nuorten parissa työskentelevillä ammattilaisilla ja aikuisilla on välineitä, 

menetelmiä ja tietoja päihdekasvatuksen toteuttamiseen. 

Ylläkuvatut tavoitteet toteuttavat osaltaan YAD:n strategiaa vuosille 2013–2015.  

 

4. VAPAAEHTOISTIIMIT 

YAD:n vapaaehtoistoiminnot on järjestetty tiimien muotoon. Jokaisessa tiimissä määritellään 

toiminnan tavoite ja tarkoitus, sisällöt, ohjauksen vaiheet sekä dokumentoinnin ja arvioinnin muodot. 

Tiimien sähköpostilistoille voi liittyä nettisivujen kautta tai esimerkiksi koulutukseen osallistumisen 

myötä. Tiimit ovat valtakunnallisia ja niiden toimintaa ohjaavat YAD:n työntekijät. Vuonna 2015 

YAD:ssa toimii neljä tiimiä: infopiste- ja festaritiimi, päihdekasvatustiimi, paikallisosastotiimi sekä 

Street Team. 
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Vapaaehtoisten motivointia ja sitoutumista sekä osallisuutta yhdistyksen kehittämiseen toteutetaan 

mm. tiimipäivillä. Tiimipäiville osallistuu kaikista yhdistyksen tiimeistä valikoidut 

aktiiviset/vastuuhenkilöt. Syksyllä järjestettävät tiimipäivät painottuvat koulutukselliseen puoleen ja 

yhteiseen kehittämiseen. Kevään tiimipäivillä suunnataan opinto- ja palkintomatkalle. 

Kunkin tiimin toimintaan on omat koulutuksensa. Osallistuakseen YAD:n koulutuksiin ei tarvitse 

kuulua tiimeihin tai edes YAD:iin. Erityisesti Kättä pidempää – päihdekasvatuksen menetelmäkoulutus 

sekä huumeilmiöön ja käyttökulttuureihin pureutuva Kamakoulutus ovat myös muuten aiheesta 

kiinnostuneille suunnattuja ja soveltuvat hyvin nuorten parissa työskenteleville aikuisille. YAD:n 

Verkkovaikuttajaksi -koulutusta kehitetään paremmin nuorille soveltuvaksi ja suunnataan sitä aiempaa 

enemmän Street Teamin jäsenille. Kaikista YAD:n koulutuksista saa todistuksen. 

4.1. Infopiste- ja festaritiimi 

YAD:n infopiste on keskusteleva, tietoa ja materiaaleja tarjoava ehkäisevän huumetyön 

kohtaamispaikka, joka voidaan toteuttaa erilaisissa nuorten tapahtumissa. Vertaisvaikuttajuus ja 

vuorovaikutus ovat infopistetoiminnan kantavia elementtejä. Infopisteellä tehdään ”huumetestejä” ja 

osallistetaan kävijoitä eri tavoin vaihtamaan ajatuksia ja ottamaan kantaa. Infopiste- ja festaritiimi 

koostuu 13–35-vuotiaista nuorista ja nuorista aikuisista, jotka ovat halukkaita lisäämään huumeisiin 

liittyvää tiedostavuutta sekä pohtimaan omia päihdeasenteita ja keskustelemaan niistä muiden kanssa 

infopisteillä.  

Vapaaehtoiset infopiste- ja festaritiimin jäsenet koulutetaan YAD:n infopistekoulutuksessa, joka antaa 

valmiudet toimia YAD:n infopisteellä ja käydä keskustelua infopisteelle tulijoiden kanssa. 

Infopistekoulutuksen lisäksi yhdistys kouluttaa täysi-ikäisiä infopistevapaaehtoisia infopistevastaavan 

tehtävään ja antaa näin vastuuta vapaaehtoisille. Infopistetyötä festareilla tehneille vapaaehtoisille 

järjestetään purku- ja kiitosviikonloppu. Viikonloppu tukee vapaaehtoisten jaksamista ja yhteisöllistää 

ympäri maata toimivia yhdistyksen aktiivisia vapaaehtoisia. Tämän lisäksi viikonloppu on havaittu 

tärkeäksi osaksi infopiste- ja festarityön kehittämistä.  

Sosiaaliseen tilinpitoon luotujen mittareiden ja toimintatapojen kehittämistä ja käyttämistä (kuten 

festariblogin ylläpitoa) jatketaan festarityössä vuonna 2015 määrällisen dokumentoinnin rinnalla. 

Kesälle 2014 luotiin sosiaaliseen tilinpitoon tavoiteluokat, ja sosiaalisesta tilinpidosta saadaan 

vuodesta 2014 ensimmäinen tilinpäätöspilotti. Tämän pilottitilinpäätöksen kehittämistä jatketaan 

vuoden 2015 keväällä. Vuoden 2015 keväällä kehitystyön on tarkoitus olla valmis, jotta vuoden 2015 

kesästä saadaan kehitystyön pohjalta muodostettua ensimmäinen varsinainen tilinpäätös. Festari- ja 

infopistetyön tiimimanuaalia käytetään jäsentämään ohjausta ja ylläpitämään toiminnan laatua myös 

vuonna 2015. YAD:n infopisteen voi tilata työntekijöiden ja paikallisosastojen kautta eri tapahtumiin 

ja tiimiläisistä pyritään löytämään ryhmä kuhunkin tapahtumaan. Nettisivujen hyödyntämistä tiimin 

saavuttamisessa ja infopisteiden tilaamisessa pyritään kehittämään vuonna 2015. Tavoitteena on 

löytää ja kouluttaa uusia vapaaehtoisia infopistetiimiin ja osallistua noin 15:lle eri festarille kesän 

2015 aikana. Toisena keskeisenä isompana infopistetoiminnan kontekstina 2015 ovat Music Against 

Drugs -tapahtumat. 
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Kesästä 2014 saakka osana Dancewise-projekteja kehitetty jalkautuva päihde-ensiaputiimi on myös 

toiminut osana YAD:n infopiste- ja festaritiimiä. Elektronisen musiikin metsäfestivaaleilla toimiva 

vapaaehtoistiimi tarjoaa festarikävijöille paitsi hätäensiapua, myös mahdollisuuden keskustella 

esimerkiksi omasta tai kaverin päihteiden käytöstä ensiaputiimin jäsenen kanssa. Pitkän 

toimintaperinteen ja hyvien kokemusten ansiosta YAD:n jalkautuvalla ensiaputiimillä on pääsy myös 

niihin undergroundtapahtumiin, joissa ei muuten olisi tarjolla mitään järjestettyä ensiaputoimintaa. 

Kesällä 2015 jalkautuva tiimi osallistuu kahteen eri elektronisen musiikin tapahtumaan. Koska 

tapahtumavapaaehtoisia on tällä hetkellä runsaasti tarjolla olevien tapahtumien määrään nähden, ei 

uusia vapaaehtoisia kouluteta vuonna 2015. Sen sijaan tiimin jo olemassa oleville jäsenille 

järjestetään täydennyskoulutus kevään 2015 aikana. 

4.2 Päihdekasvatustiimi 

YAD:n päihdekasvatustiimiläiset järjestävät päihdekasvatuksellisia tuokioita toiminnallisin 

menetelmin esimerkiksi nuorisotaloilla, kouluilla ja erilaisissa nuorten ryhmissä. 

Päihdekasvatustiimiin rekrytoidaan erityisesti yhdistyksen pidempiaikaisia vapaaehtoisia (nuoria 

aikuisia) sekä nuoriso-, sosiaali- ja terveysalojen opiskelijoita.  Tiimiläiset voivat sovittaessa osallistua 

myös ”päihdeputki”-tapahtumiin tai päihdeteemapäiviin omilla paikkakunnillaan. Tiimiläiset ovat 

iältään yli 16-vuotiaita. Päihdekasvatustiimissä hyödynnetään YAD:n kehittämiä menetelmäkortteja. 

Tiimin toimintaan osallistuminen edellyttää Kättä pidempää -menetelmäkoulutuksen käymistä. 

Osaamista voi täydentää YAD:n Kamakoulutuksessa, sekä esimerkiksi SPR:n Kamavapaat -päivillä ja 

Päihdeneuvoja-koulutuksessa. Lisäksi YAD lähettää mahdollisuuksien mukaan tiimiläisiä muihin 

ulkopuolisiin koulutuksiin. 

Vuonna 2015 YAD:n päihdekasvatustiimi tuottaa päihdekasvatustunteja ja -sessioita ainakin 

yhdistyksen toimistopaikkakunnilla. YAD:n kehittämien menetelmäkorttien, Oma asia? ja Väitteitä 

päihteistä, levitystä ja koulutusta jatketaan vuonna 2015. Lisäksi menetelmäkorttiperheeseen tulee 

käyttöön kolmas päihdekasvatusmenetelmä, jonka tarkoitus on lisätä nuorten faktatietoa eri 

huumausaineiden suhteen, sekä samalla purkaa virheellisiä käsityksiä ja uskomuksia keskustelun 

keinoin. Päihdekasvatusmenetelmien levityksen ja koulutuksen tarkoituksena on sitouttaa 

nuorisotoimia ja muita nuorten ryhmien kanssa toimivia tahoja ottamaan kortit ja harjoitteet osaksi 

omaa työtään. Nuorten ja nuorten aikuisten kanssa työskenteleville aikuisille suunnattuja Kättä 

pidempää -koulutuksia jatketaan vuonna 2015. Uusi menetelmä sisällytetään myös 

koulutusmateriaaleihin. 

4.3 Paikallisosastot 

Vapaaehtoistoiminnan tiimimallissa paikallisosastot edustavat nuorten vapaata kansalaistoimintaa 

ehkäisevässä huumetyössä. Toiminta rakentuu pitkälti paikallisista lähtökohdista sekä osaston 

toimijoista käsin. Osastot toimivat alueen nuorille linkkinä päihteettömään toimintaan ja muihin 

YAD:n toimintoihin. Paikallisosastoissa mahdollistuu erityisesti päihteettömät 

ajanvietemahdollisuudet ja paikallisiin tapahtumiin osallistuminen, joiden kautta nuoren on helppo 
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löytää toimintaan mukaan. Paikallisosastoja perustetaan nuorilta tai paikkakunnalta nousseesta 

aloitteesta lähtien YAD:n työntekijöiden opastuksella.  

Paikallisosastojen vapaaehtoisten on mahdollista kouluttautua, kasvattaa osaamistaan ja saada tietoa 

YAD:n koulutuksissa. Lisäksi paikallisosastojen yhdyshenkilöille ja tarvittaessa muillekin osastoissa 

toimiville on tarjolla henkilökohtaista ohjausta työntekijöiden toimesta. Ohjauksen tukena toimivat 

paikallisosasto-opas, paikallisosastojen ohjausmalli sekä materiaalipankki Yadinetti. Paikallisosastojen 

opasta ja ohjausmallia kehitetään vuonna 2015, ja paikallisosastoille aletaan rakentaa myös 

sosiaalista tilinpitoa. Paikallisosastot raportoivat toiminnastaan vuosittain kerättävällä webropol-

tietokaavakkeella. Vuoden 2015 tavoitteena on tukea ja ylläpitää paikallisosastojen toimintaa sekä 

kehittää ja ideoida uusia rekrytoinnin muotoja paikallisosastoille. 

4.4 Street Team 

Street Teamin toiminta on verkon kautta ohjattua kansalaistoimintaa, johon voi osallistua anonyymisti 

silloin kun itselle sopii, paikkakunnasta riippumatta. Nettisivuilta poimitaan halutut tehtävät ja 

tilataan tarvittaessa materiaali. Tehtävän suoritettuaan ja raportoituaan tiimiläinen saa pisteet, joita 

keräämällä voi ajan mittaan hankkia itselleen erilaisia palkintoja. Tehtävät edistävät huumeviestintää 

ja ehkäisevää työtä ja tekevät yhdistystä tunnetuksi. Toiminta on samalla matalan kynnyksen 

kansalais- ja vapaaehtoistoimintaa eritoten nuorille. Street Teamin toimintaa kehitetään, levitetään ja 

juurrutetaan osaksi YAD:n perustoimintaa kaksivuotisella RAY:n jatkohankkeella. 

 

5. TUKITOIMINTA  

YAD tarjoaa monipuolisesti tukea huume- ja päihderiippuvuudesta toipuville nuorille aikuisille. 

Toipuvat voivat tilanteensa mukaan tulla saamaan tukea tai voimavarojensa mukaan osallistua 

yhdistyksen vapaaehtoistoimintoihin ja ottaa vähitellen lisää vastuuta. Tärkeää on mahdollistaa 

toipujien oman kokemuksen ja taustan kääntäminen vahvuudeksi ja myönteiseksi resurssiksi, jota voi 

hyödyntää ehkäisevässä työssä, vaikuttamistoiminnassa tai vertaistuen lähteenä. Huumetaustaisten 

kokemusasiantuntijuuden kehittämiseksi YAD:lla on meneillään RAY:n rahoittama kehityshanke. YAD:n 

yhteisö pyrkii olemaan kannustusta ja tukea tarjoava yhteisö, jossa toipuva voi löytää päihteettömiä 

ajanvietteitä, kavereita sekä saada ohjausta ja neuvontaa. 

Vuonna 2015 YAD:n tukitoiminnan muotoja yhteisön jäsenilleen antaman tuen lisäksi ovat tukiryhmä/ 

tukiystävätoiminta, tukityöllistäminen ja yhdyskuntapalvelus, kokemusasiantuntijuus sekä tukileiri- ja 

retkitoiminta. 

5.1 Tukiystävä-/tukiryhmätoiminta 

Ryhmämuotoista tukiystävätoimintaa järjestetään vuoden 2015 aikana Helsingissä. 

Mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan tukiryhmiä voidaan käynnistää myös muilla 

toimistopaikkakunnilla. Helsingin tukiryhmässä hyödynnetään erityisesti kulttuurin ja harrastusten 

toipumista edistäviä mahdollisuuksia. Kulttuuri- ja harraste-elämysten rinnalla toteutetaan 

ryhmäkeskusteluja ja ryhmätoiminnan menetelmiä, joilla vahvistetaan  ryhmäläisten itsetuntoa, 
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elämänhallintaa ja sosiaalisia taitoja. Ryhmässä on tuettavien lisäksi koulutettuja tukiystäviä, joilla 

ei välttämättä ole omaa päihdetaustaa, mutta myös hyvin kuntoutuneet tuettavat voivat siirtyä 

kahden raittiin vuoden jälkeen tukiystävän rooliin. Ryhmän tarjoamalla vertaistuella on myös suuri 

merkitys raittiina pysymisen ja yhteiskuntaan kiinnittymisen kannalta. Tukiystävätoiminta on 

suunnattu sellaisille toipuville, jotka ovat jo pystyneet irrottautumaan päihteiden käytöstä.  Ryhmä 

on avoin, mutta tuettavat haastatellaan etukäteen ja heiltä toivotaan sitoutumista ryhmään niin 

pitkäksi aikaa kuin he kokevat tukea tarvitsevansa. Ryhmää kehitetään ja toimintaa suunnitellaan 

yhteistoiminnallisesti sekä tukiystäviä että tuettavia mukaan ottaen. Tuettavat otetaan mukaan 

organisoimaan ryhmän toimintaa aina kykyjensä mukaan. Ryhmäläisiä kannustetaan osallistumaan 

myös muuhun YAD:n tarjoamaan toimintaan. 

  

Vuonna 2015 tukiystävätoiminnassa painotetaan edelleen tuettavien omatoimisuuden ja omien 

voimavarojen vahvistamista, vastuullisuutta sekä elämyksellisyyttä. Syksyllä 2015 on tavoitteena 

järjestää koulutuspäivä uusille tukiystäville. Ryhmä kokoontuu kahden viikon välein. Ryhmän koko 

pyritään pitämään 5–8 henkilössä/tapaaminen. Vuoden 2015 aikana pyritään tiivistämään 

yhteistyötä,  tiedonkulkua sekä palveluohjausta muiden pääkaupunkiseudulla tukitoimintaa 

tarjoavien tahojen kanssa. Tukitoiminnan kokemuksia käytetään myös Kokemusasiantuntijuus-

hankkeen toiminnan kehittämisessä. Helsingin tukiryhmän toiminnan mahdollistaa sosiaaliviraston 

avustus. Ryhmän toimintaa ohjaa ja suunnittelee osa-aikainen työntekijä. 

5.2 Tukityöllistäminen 

YAD tarjoaa työharjoittelu-, työelämävalmennus- tai kuntouttavan työtoiminnan mahdollisuuksia 

toipuville nuorille aikuisille. Tavoitteena on tarjota työllistysjakso 2–3 nuorelle vuosittain. YAD 

tarjoaa yhdyskuntapalveluspaikkoja nuorille aikuisille, joiden rikoksiin on liittynyt päihteiden käyttöä. 

Yhdyskuntapalveluksen kautta nuoren toivotaan saavan tukea päihteistä irrottautumiseen sekä uusia 

näkökulmia ja välineitä käsitellä päihde- ja huumekysymyksiä osallisuuden ja toiminnan kautta. 

5.3 Kokemusasiantuntijuus 

YAD:n toiminnassa on vuosittain mukana useita käyttötaustaisia henkilöitä. Heidän osallistumis-

mahdollisuuksia kehitetään kokemusasiantuntijuus-hankkeen myötä. Tämän lisäksi uutena toimintana 

2014 aloitettiin kannabista käyttävien tai käyttäneiden ihmisten vertaisneuvontapalvelu yhdessä A-

klinikkasäätiön kanssa. Kannabiksen käytöstä aiheutuvien haittojen vähentämiseen tähtäävä työ 

tapahtuu A-klinikkasäätiön Päihdelinkki-foorumilla, jossa on tälle toiminnalle oma osio, Savusauna. 

5.4 Tukileiri- ja retkitoiminta 

YAD jatkaa vuotuiseksi käytännöksi muodostunutta tukileiriyhteistyötä Kris ry:n ja Spartak ry:n kanssa. 

Tavoitteena on jälleen toteuttaa vajaan viikon mittainen kesäleiri päihde- tai rikostaustaisille 

henkilöille. Leiriyhteistyö on ollut toimivaa, ja sen kautta ollaan toimijoiden henkilö- ja taloudellisia 

resursseja saatu tehokkaasti yhdistettyä. YAD:ltä osallistuu suunnitelman mukaan leiriyhteistyöhön 

yksi työntekijä sekä noin 5–8 tuettavaa. 

Tarkoituksena on lisäksi toteuttaa vähintään yksi elämyksellinen ja elämänhallintaa tukeva metsä- ja 

luontoleiri vuoden aikana. YAD keskittää leiritoiminnan erityisesti toipuville henkilöille.  
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6. VIESTINTÄ 

 

Vuonna 2015 viestintästrategiaa kehitetään ja ajanmukaistetaan. Työyhteisön käyttöön laaditaan 

selkeä ohjeistus koulutus-, tapahtuma- ja uutistiedotusta varten. Viestintää kohdennetaan ja 

visuaalista ilmettä yhdenmukaistetaan. Yhdistyksen viestintäkokonaisuuden keskittämistä, 

koordinointia ja toteutusta varten palkataan järjestötiedottaja. 

6.1 Sisäinen viestintä 

Sisäistä viestintää suhteessa vapaaehtoisiin ja jäsenistöön toteutetaan jäsentiedotelehti Yadilaisen (6 

krt/v), sähköisen tiimitiedotteen (4 krt/v) ja Facebookin avulla. Vapaaehtoisille suunnattua viestintää 

toteutetaan YAD:n vapaaehtoistoiminnan eri muodot ryhmittelevää tiimimallia hyödyntäen. Tiimien 

jäsenille lähetettävä sähköinen tiimitiedote muutetaan uutiskirjemuotoon.  

Työyhteisön sisäistä viestintää toteutetaan ja kehitetään sähköisten projektinhallintatyökalujen 

avulla. Viestintää palvelevat myös työraportit, työyhteisön tapaamiset sekä google-työkalut. 

6.2  Ulkoinen viestintä ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen 

YAD:n tärkeintä vaikuttamistyötä on tiedostavuuden lisääminen huumekysymyksissä niihin liittyvien 

ilmiöiden monimuotoisuuden ymmärtämiseksi. Vuonna 2015 YAD kehittää viestintästrategiaa 

voidakseen reagoida ajantasaisesti ilmeneviin vaikuttamis- ja tiedotustoiminnan tarpeisiin omista 

painopiste- ja intressialueistaan käsin.  

Keskeinen viestinnän painopiste vuonna 2015 on uusien jäsenten ja vapaaehtoisten tavoittelu 

mukaan toimintaan. Paikallistoiminnan mainostusta yhdenmukaistetaan ja tehdään näkyvämmäksi. 

Vapaaehtoisille lähetettävän tiimitiedotteen tilaamisen kynnystä madalletaan. 

YAD jatkaa syrjäytymisen ehkäisy- ja päihdekeskustelua kiinnittäen erityistä huomiota käyttäjien ja 

käytöstä toipuvien asemaan yhteiskunnassa sekä osallistamalla kokemusasiantuntijoita mukaan 

keskusteluun. Myssy pois silmiltä -kampanjan kannabisteemaa jatketaan ylläpitämällä aktiivista 

keskustelua aiheen ympärillä ja avaamalla kannabikseen liittyviä myyttejä. 

Tiedotteita YAD:n toiminnasta, tuotoksista ja muista ajankohtaisteemoista julkaistaan aktiivisesti. 

Yhteistyöverkostojen uutiskirjeitä hyödynnetään ammattilaisverkostoille suunnatussa tiedottamisessa. 

6.3 Materiaalit ja aineistot 

Yhdistyksen keskeiseksi toiminnaksi on muodostunut ajantasaisen ja nuoria puhuttelevan info- ja 

asennemateriaalin tuottaminen päihteistä. Vuonna 2015 materiaalituotantoa jatketaan ja sisältöjä 

päivitetään. YAD:n verkkokaupan paita- ja kangaskassimallistoa uudistetaan resurssien puitteissa. 

Tarpeen ilmetessä tuotetaan uusia aiheita huumeinfokorttien sarjaan. Info- ja esitemateriaalia voi 

tilata yhdistykseltä ehkäisevän päihdetyön tarkoituksiin, suuremmista määristä laskutetaan vähintään 

painatuskulujen osuus. Yhdistys myy myös tuottamiaan päihdekasvatuksen menetelmäkortteja.  
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Vuonna 2015 jatketaan työtä sen eteen, että nuorten parissa työskentelevillä ammattilaisilla on 

välineitä, menetelmiä ja tietoja hyvän päihdekasvatuksen toteuttamiseen. Tavoitteena on tuottaa 

menetelmällistä materiaalia erityisesti kannabisehkäisyyn ja kannabikseen liittyvien keskustelujen 

käymiseen. 

6.4 Nettisivustot ja sosiaalinen media 

Vuonna 2015 YAD ylläpitää viittä eri nettisivustoa: www.yad.fi, www.yad.fi/streetteam, 

www.dancewise.fi, www.huumeboikotti.org ja www.huumebiisit.fi.  

Pääsivusto www.yad.fi uudistettiin vuonna 2014 ja sen kehittämistä jatketaan vuonna 2015. 

Pääsivustoa käytetään YAD:n toiminnan, ajankohtaisten uutisaiheiden sekä tapahtumien ja 

osallistumismahdollisuuksien esiintuomiseen. Lisäksi sivuilta löytyy tietoa huumausaineista ja 

päihderiippuvuudesta.  

YAD:lla on käytössään kolme blogia: www.kiinnostaakohuumeet.fi, www.yadinfopisteilla.fi ja 

www.yadstreetteam.wordpress.com. Blogisivujen kautta ylläpidetään ajantasaista keskustelua ja 

tuodaan esiin näkökulmia ehkäisevään huumetyöhön. Vapaaehtoisten osallistumista blogien 

kirjoittamiseen kannustetaan ja blogit toimivat myös toiminnan laadullisen raportoinnin ja 

dokumentoinnin muotona.  

Sosiaalisen median toimintasuunnitelmaa kehitetään osana viestintästrategiaa. Vuonna 2015 

Facebook-mainontaa hyödynnetään aiempaa systemaattisemmin mm. koulutusten mainostamiseen. 

Twitter-tili otetaan aktiivisempaan käyttöön. Vuonna 2015 ideoidaan omia some-kampanjoita ja 

osallistutaan nuoriso- ja päihdealan yhteisöhaasteisiin. YAD:n viestinnällinen tehtävä sosiaalisessa 

mediassa on ennen kaikkea nostaa ajankohtaisia huumealan keskusteluja, ilmiöitä, tutkimuksia ja 

omia toimintoja ihmisten tietoisuuteen.  

Facebookissa YAD hallinnoi sekä pääasiallista fanisivuaan  (YAD Youth Against Drugs), että eri 

vapaaehtoistiimien (kuten YAD Street Team) ja kampanjoiden (kuten Myssy pois silmiltä – Ota kantaa 

kannabikseen) facebook-sivuja. Lisäksi YAD:n vapaaehtoistiimeillä ja paikallisosastoilla on omat 

ryhmänsä tiedottamista ja keskustelua varten. 

 

7. KEHITTÄMIS- JA ASIANTUNTIJATOIMINTA 

YAD:n kehittämis- ja asiantuntijatoimintaan kuuluu erillisillä hankerahoituksilla kustannettavat 

projektit, joiden tavoitteena on kokeilla ja kehittää erilaisia päihdetyöhön sopivia toimintamalleja 

sekä asiantuntijatoiminta, jonka puitteissa järjestön työntekijät ja toisinaan vapaaehtoisetkin 

järjestävät koulutuksia nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille tai päihdetyön ammattilaisille. 

YAD:n työntekijät toimivat aktiivisesti useissa valtakunnallisissa ja paikallisissa päihdetyön 

verkostoissa. YAD:lla on tavoitteena hakea uutta hanketta RAY:n kevään 2015 haussa. 

Järjestön sisäiseen kehittämiseen liittyy toiminnan seuranta- ja arviointimallit. 
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7.1 Kehittämisprojektit 

7.1.1 Street Team2 -hanke matalan kynnyksen vapaaehtoismallin valtakunnalliseen levittämiseen ja 

jatkokehittämiseen 2013–2015 

Vuosina 2010–2013 toiminut Street Team -hanke vakiinnutti Street Teamin yhdeksi YAD:n keskeisistä 

toimintamuodoista. Toiminnan tavoitteena on lisätä tiedostavaa asennetta nuorten keskuudessa ja 

tuottaa myönteistä imagoa ehkäisevälle huumetyölle. Hankkeen keskiössä ovat nettisivut, joiden 

kautta koko toimintaa hallinnoidaan. 

Vuoden 2015 aikana tavoitteena on saada toiminnan ylläpidon rakenne vakiinnutettua ja ylläpidon 

tukimateriaalit valmiiksi. Tarkoituksena on valmistella toimintaa hankkeen päättymiseen ja toiminnan 

siirtymiseen osaksi YAD:n perustyötä, sekä huolehtia hankkeelle asetettujen tavoitteiden 

saavuttamisesta. Hankkeen viimeisen toimintavuoden aikana on tarkoitus vahvistaa luotuja kontakteja 

muihin verkossa nuorten kanssa työskenteleviin tahoihin, jotta verkostot tukisivat Street Teamin 

toimintaa myös jatkossa. Lisäksi ennen hankkeen päättymistä tavoitteena on koota sosiaalinen 

tilinpito hankkeen toiminnasta ja tuloksista.  

Vuoden 2015 aikana pyritään saamaan auki uudet Street Teamin verkkosivut, joiden tavoitteena on 

keventää Street Teamin ylläpitoa ja lisätä vuorovaikutuksellisuutta, sekä tuoda aiempaa enemmän 

nuorten itse tuottamaa sisältöä esille. Tavoitteena on myös jatkaa vuoden 2014 tapaan mallin 

levittämistä ammattilaisverkostoihin, sekä kasvattaa sivuston rekisteröityneiden ja aktiivisesti 

toimintaan osallistuvien jäsenten määrää. 

Syksystä 2015 lähtien Street Team -toiminnan toivotaan jatkuvan osana YAD:n perustoimintaa RAY:n 

Ay-avustuksen turvin. 

7.1.2 Kokemusasiantuntijuus ehkäisevässä huumetyössä 2013–2015 

YAD sai RAY:n hankerahoituksen huumetaustaisten henkilöiden kokemusasiantuntijatoiminnan 

kehittämiseen, erityisesti päihdekasvatuksellisten ja -koulutuksellisten toimintamallien luomiseen ja 

hanke käynnistettiin 2.4.2013.  

Projektin tavoitteena on luoda yhteistyössä huumeiden käytön lopettaneiden nuorten aikuisten kanssa 

vuorovaikutuksellinen ehkäisevän huumetyön malli päihdekasvatus- ja koulutustarpeisiin. Projektissa 

kehitettävä työmuoto yhdistelee kokemusperäistä tietoa olemassa olevaan ehkäisevän päihdetyön 

tutkimustietoon. Työmuotoon sisällytetään myös toiminnassa mukana olevien kokemustaustaisten 

nuorten aikuisten hyvinvointia ja toipumista edistäviä ja tukevia elementtejä. Projektin toiminta 

perustuu ensin ammattilaisten ja vuoden 2015 kuluessa myös vastaavien kokemusasiantuntijoiden 

ohjaamaan vapaaehtoistyöhön. Hankkeen työntekijät työskentelevät Tampereella, ja pilottivaiheessa 

myös vapaaehtoistoiminta rajoittuu Tampereen alueelle, mutta vuonna 2015 hankkeen toiminta-

aluetta laajennetaan toiselle toimistopaikkakunnalle Jyväskylään. 

Projektin tuottaman ehkäisevän huumetyön kohdepaikkoja ovat toisen asteen oppilaitokset, nuorten 

työpajat ja muut peruskoulun päättäneiden nuorten ryhmät. Lisäksi kokemusasiantuntijoiden tietoa on 

tarkoitus tarjota esimerkiksi sosiaalialojen ja päihdetyön opiskelijoiden käyttöön sekä erilaisiin 
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yhteistyöryhmiin. Jalostamoksi nimetyn koulutuksen käyneet kokemusasiantuntijat tekevät työparina 

ammattilaisen kanssa moniääniseen keskusteluun perustuvaa huumekasvatusta nuorille. Lisäksi 

vuonna 2015 osalle kokemusasiantuntijoista järjestetään ns. vastaavan kokemusasiantuntijan 

koulutus, jonka käyneet voivat ohjata toisen kokemusasiantuntijan kanssa muodostetun työparin 

tekemää huumekasvatusta. Oppilaitosyhteistyön kautta vastaavan kokemusasiantuntijan koulutuksen 

saaneet voivat edistää sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden ymmärrystä päihdeasiakkaista kertomalla 

kokemuksistaan liittyen esimerkiksi päihdeasiakkaan kohtaamiseen ja kohteluun eri palveluissa. 

Kokemusasiantuntijuuden roolia YAD:n omissa koulutuksissa ja materiaaleissa on myös tarkoitus 

kehittää. Projektin aikana kehitettyjä työmuotoja ja toimintamalleja pyritään levittämään myös 

muiden kokemusasiantuntijuuden ja päihdetaustaisten kanssa työskentelevien tietoon. Ensisijaisesti 

toimintamallit pyritään kuitenkin vakiinnuttamaan osaksi YAD:n omaa huumekasvatustoimintaa ja 

päihdealan asiantuntijuutta. Kokemusasiantuntijoiden kanssa toimimisen ohella projektissa pyritään 

yhteistyössä muiden päihde- ja mielenterveyspuolen kokemusasiantuntijuustoimintoja järjestävien 

tahojen kanssa rakentamaan ja kehittämään suomalaista kokemusasiantuntijuuskulttuuria termistöstä 

toimintamalleihin ja laatukriteereihin. Projektin lempinimeksi on otettu ”Expa”, joka juontaa juurensa 

kokemusasiantuntijuutta tarkoittavasta englanninkielisestä termistä ”expertise by experience”. 

Jalostamo-koulutuksen pilottivaihe toteutettiin syksyllä 2013, ja sen pohjalta jatkokehitetty toinen 

Jalostamo-koulutus syksyllä 2014. Vuonna 2014 järjestettiin myös ensimmäiset, pilottivaiheen 

huumekasvatussessiot nuorille, ja samalla käynnistettiin työnohjaukselliset tapaamiset 

kokemusasiantuntijoiden kanssa. Vuonna 2015 tavoitteena on laajentaa toimintaa ja kehittää 

toiminnan laatua edelleen sekä vakiinnuttaa yhteistyötä alan eri toimijoiden kanssa. Lisäksi vuoden 

2015 aikana hankkeessa kehitetty ”Ränni”-nimen saanut huumekasvatusmenetelmä saatetaan 

lopulliseen muotoonsa. Sekä koulutuksen että huumekasvatuksen järjestämisestä tuotetaan vuoden 

2015 aikana ohjekirja. Samalla aletaan rakentaa hankkeen toiminnasta ammattilaisille suunnattua 

julkaisua, joka on osa prosessia, jolla YAD:n kokemusasiantuntijuustoimintaa pyritään tekemään 

tunnetuksi ehkäisevää päihdetyötä tekevien parissa. Vuonna 2015 hankkeen toiminnasta tehdään 

myös sosiaalisen tilinpidon raportti. 

7.2 Verkostoyhteistyö, koulutus- ja konsultaatiotoiminta 

Yhdistyksen työntekijät osallistuvat paikallisiin ja valtakunnallisiin yhteistyöverkostoihin ja -ryhmiin.  

Valtakunnallisen vaikuttamisyhteistyön keskeisiä foorumeita ovat ehkäisevän päihdetyön 

valtakunnallinen toimijaverkosto sekä sen alainen huumetyöryhmä. Lisäksi yhteistyötä tehdään 

Preventiimin (nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskuksen) ja sen verkostojen kanssa. Street 

Team -toiminnan myötä YAD on liittynyt myös Nusuvefoon (Nuorille suunnatun verkkotyön foorumi). 

Valtakunnallisesti YAD toimii Music Against Drugs ry:n yhtenä pääyhteistyökumppanina, tuoden 

ehkäisevän työn osaamistaan, materiaalejaan ja infopisteensä MAD ry:n tuottamaan ja koordinoimaan 

päihdekasvatuskokonaisuuteen. Yhteistyötä tehdään kuntien ja alan järjestöjen kanssa erityisesti 

toimistopaikkakunnilla. Yhteistyössä panostetaan siihen, että se edistää yhdistyksen tavoitteiden 

toteutumista ja on linjassa YAD:n toimintamuotoihin, ideologiaan ja strategiaan.  

YAD:n työntekijät ja osaavat vapaaehtoiset myös kouluttavat ja pitävät puheenvuoroja seminaareissa 

ja alan koulutuspäivillä. Osa YAD:n järjestämistä koulutuksista on suunnattu nuorisotyön ja 
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ehkäisevän päihdetyön ammattilaisille. Yhdistykseltä voi myös tilata päihdekasvatuksen 

menetelmäkoulutusta sekä muuta räätälöityä koulutusta. Yhdistyksen työntekijät neuvovat ja ohjaavat 

päihdekasvatuksen ja päihdeteemapäivien toteutuksessa. 

7.3 Toiminnan seuranta ja arviointi 

Tiimiohjausmallin myötä dokumentoinnin ja seurannan muodot tullaan kirjaamaan ja rakentamaan 

sisään jokaiseen tiimiin. Tämä edesauttaa arviointia varten tarvittavan datan keruuta ja käsittelyä sekä 

toiminnan arviointia. 

Lisäksi jatketaan vuonna 2012 aloitettua sosiaalisen tilinpidon dokumentointimenetelmää ja viedään 

sitä sisälle tiimimalleihin. Sosiaalisen tilinpidon menetelmin pystytään aiempaa paremmin tuomaan 

esiin toiminnan laadullisia ulottuvuuksia ja merkityksiä. Samoin erilaisia purku- ja palautemenetelmiä 

sekä niiden foorumeja lisätään ja vahvistetaan. Työntekijät seuraavat ja arvioivat työnsä etenemistä 

työraporteissa 6 krt/v. Lisäksi hallitus ja työyhteisö kokoontuvat suunnittelemaan ja arvioimaan työn 

tuloksia 2 krt/v. 

 

8. RESURSSIT 

8.1 Vapaaehtoiset 

Yhdistyksessä toimivat vapaaehtoiset ovat 13–35-vuotiaita nuoria ja nuoria aikuisia. YAD:n keskeinen 

voimavara ja vahvuus on nuorilta nuorille suuntautuva asenteisiin vaikuttaminen. Liittyessään 

YAD:hen nuori ottaa samalla kantaa huumeettoman elämän puolesta. Vapaaehtoisena voi toimia 

vaikkei olisi yhdistyksen varsinainen jäsen ja päinvastoin. Tiimijäsenyydet ja erilaisten nettiyhteisöjen 

jäsenyydet ovat tulleet voimakkaasti perinteisen jäsenmaksujäsenyyden rinnalle.  

Vapaaehtoiset ovat mukana eri syistä, jotkut aatteen ja mielekkään toiminnan vuoksi, toiset 

riippuvuustaustansa johdosta, osa yhdistää YAD:n toimintaa opintoihinsa. Vapaaehtoisten 

rekrytoiminen on entistä haastavampaa ja YAD pyrkiikin tiimiohjauksen keinoin tarjoamaan 

monipuolisesti erilaisia vapaaehtoistehtäviä aina anonyymistä matalan kynnyksen osallistumisesta 

vastuullisempiin tehtäviin.  

Vuoden 2015 painopistealueiden mukaan vapaaehtoisten ohjaus ja heidän hyvinvoinnistaan 

huolehtiminen ovat keskeisesti esillä toiminnassa.  

Toimintoja pyritään kohdentamaan aiempaa tarkemmin ja markkinointia ja rekrytointia tehostamaan 

luomalla selkeitä rekrytoinnin vuosirakenteita. Tavoitteena on pystyä lisäämään toimivien 

vapaaehtoisten määrää maltillisesti heidän ohjauksestaan ja jaksamisestaan huolehtien.  

8.2 Hallitus 

Yhdistyksen hallitus koostuu 4–8 yhdistyksen jäsenestä. Tavoitteena on muodostaa hallitus järjestöä 

tuntevista ja sen toimintoihin osallistuneista, mutta myös alan ammatillisista osaajista.  YAD:n hallitus 

on aidosti jäsenhallitus ja jäsenkentän ääni kuuluu hallituksen toiminnan kautta.  
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8.3 Työntekijät 

Tavoitteena on, että yhdistyksessä työskentelee vuoden 2015 aikana kymmenen työntekijää. 

Vakituisena henkilöstönä yhdistyksessä toimii toiminnanjohtaja, kaksi ehkäisevän huumetyön 

suunnittelijaa sekä järjestösihteeri. Hankkeissa työskentelee kolme työntekijää. Vuonna 2015 YAD:ssa 

on yksi oppisopimuskoulutettava. 

Osa-aikaisesti yhdistys työllistää yhden työntekijän vastaamaan tukiystävätoiminnasta Helsingissä 

sekä järjestötiedottajan. Varsinaisten työntekijöiden lisäksi yhdistys tukityöllistää mahdollisuuksien 

mukaan päihde-/huumetaustan omaavia kuntoutuvia nuoria aikuisia sekä omia nuoria 

vapaaehtoisiaan yhdistykseen. Alan harjoittelijoita ja opiskelijoita otetaan mahdollisuuksien mukaan. 

8.4 Toiminnan rahoitus 

8.4.1 Julkinen rahoitus 

Toiminnan päärahoittajana toimii Raha-automaattiyhdistys RAY, jolta yhdistys saa yleisavusta sekä 

projektirahoitusta hankkeisiin. Pienempiä avustuksia haetaan mm. opetusministeriöltä ja joiltakin 

säätiöiltä (esimerkiksi Ragnar Ekberg, Stiftelsen den Sjunde Mars). Lisäksi paikallisosastojen 

kotikunnat tukevat usein paikallista toimintaa, merkittäviä avustukset ovat toimistopaikkakunnilla. 

Koko yhdistyksen tavoitevuosibudjetti vuodelle 2015 on noin 525 000  euroa. 

Valtakunnallinen yhdistys ei suoraan rahoita paikallisosastojen toimintaa, vaan panostus on ennen 

kaikkea toimintapuitteiden, tapahtumien ja koulutusten järjestämistä, materiaalipalvelua sekä muuta 

työntekijöiden ohjaus- ja työpanosta. Paikallisosastot saavat kuitenkin 25 % alueensa jäsenmaksuista 

ja voivat hakea taloudellista tukea toimintaansa valtakunnalliselta yhdistykseltä. 

8.4.2 Myyntitoiminta ja varainhankinta 

YAD myy tuottamaansa logo-, tieto- ja päihdekasvatusmateriaalia toimintansa tueksi ja 

aatemaailmansa levittämiseksi. Tällaisia tuotteita ovat muun muassa yhdistyksessä kehitetyt 

päihdekasvatuksen menetelmäkortit, joiden avulla nuorten ja nuorten aikuisten kanssa työskentelevät 

voivat ohjata erilaisia keskustelevia päihdekasvatuksellisia harjoituksia. YAD:n tuottamia 

huumeinfokortteja (suomeksi ja englanniksi) ja Kannabis Mythbuster -esitteitä (suomeksi ja ruotsiksi) 

myydään omakustannehintaan. Materiaalimyynnillä ei pyritä tuottoihin, vaan pikemmin kattamaan 

painatus-, hankinta- ja suunnittelukuluja. 

Ulkoistetusta varainhankinnasta päätetään tapauskohtaisesti toimintavuosi kerrallaan. Vuonna 2015 

toimitaan varainhankkijan (Kustannus Ampiainen Oy) kanssa seinäkalenterin, muistitikun ja 

ehkäisevän päihdetyön menetelmäkorttien myymiseksi yhdistyksen tukijoille. Näillä tuloilla YAD pyrkii 

palkkaamaan osa-aikaisen järjestötiedottajan. Yksityiset henkilöt tai yritykset voivat lahjoittaa varoja 

yhdistykselle, tätä varten yhdistys hakee keräyslupaa vuosittain.  


