Kokemusasiantuntijuuden tunnettuus, painoarvo ja siihen perustuva toiminta ovat lisääntyneet nopeasti viimeisten vuosien aikana.
Toiminnan juuret ovat kansalaistoiminnassa ja kolmannella sektorilla, jossa kokemukseen perustuvaa tietoa ja osaamista on osattu
hyödyntää pidempään. Viime vuosina kehitys on laajentunut myös
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Tässä julkaisussa on pyritty avaamaan kokemusasiantuntijuuteen
liittyviä teemoja ja näkökulmia, sekä kuvaamaan suomalaisen kokemusasiantuntijatoiminnan moninaisuutta. Toisena painopisteenä
on avata teemoja ehkäisevän huumetyön näkökulmasta sekä YAD:n
kokemusasiantuntijatoiminnan aloittamisessa opittuja asioita.
Kirjaan on koottu myös RAY:n rahoittaman kolmivuotisen Kokemusasiantuntijuus ehkäisevässä huumetyössä -hankkeen arviointi
vuosilta 2013–2015.
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Kokemusasiantuntijuus ei sinällään ole uusi ilmiö, mutta on noussut yleisempään
käyttöön viime vuosien aikana Sosiaali- ja terveysministeriön julkaiseman Mieli 2009 -ohjelman innoittamana. Kokemus- ja vertaistiedolla on kuitenkin sekä
kansainvälisesti että Suomessa pitkät perinteet päihdetyön kentällä. Kokemustiedon edelläkävijöitä päihdepuolella ovat AA:n ja NA:n kaltaiset toveriseurat, joissa
vertaisneuvontaa on hyödynnetty toipumisen tukena jo lähes sadan vuoden ajan.
Kokemustiedon suosio päihdekasvatuksessa on vaihdellut kentän trendien ja käytössä olevan tietopohjan mukaisesti. Aiemmin kokemustiedolla tarkoitettiin lähinnä toipuneen päihteiden ongelmakäyttäjän pitämää omaelämänkerrallista luentoa
koulun liikuntasalissa. Sittemmin kokemustietoa on hyödynnetty myös ehkäisevän
työn suunnittelussa ja toteuttamisessa, kohderyhmien tunnistamisessa ja varhaisen
puuttumisen interventioiden ajoittamisessa.
Tämä kirja syntyi YAD:n Kokemusasiantuntijuus ehkäisevässä huumetyössä -projektin aikana kuvaamaan sen aikana opittuja ja pohdittuja asioita. Tässä kirjassa
olemme koonneet yhteen ajatuksia kokemusasiantuntijuudesta erityisesti päihdepuolen ja ehkäisevän työn näkökulmasta. Lisäksi olemme koonneet kirjaan
käytännössä oppimaamme kokemusasiantuntijatoiminnan aloittamisesta ja sen
pyörittämisestä. Nuoret aikuiset päihdetoipujat ovat vapaaehtoistyöntekijöinä erityisryhmä, joiden ohjauksessa täytyy huomioida osallistujien elämäntilanne, tarpeet
ja päihteettömän elämän tukeminen. Kokemusasiantuntijuustoiminnan ohjaamiseen liittyy voimakas eettinen vastuu siitä, että toiminta ei hyväksikäytä vapaaehtoisia ja heidän elämäntilannettaan. Parhaimmillaan toiminta tuottaa lisäarvoa
sekä vapaaehtoiselle kokemusasiantuntijalle itselleen että varsinaiselle toiminnalle
eli päihdekasvatukselle. Keskeisiä tekijöitä tämän onnistumisen kannalta ovat sekä
päihdetoipujien ryhmän että päihdekasvatuksen kohderyhmien riittävä tuntemus ja
ymmärrys sekä vapaaehtoisten koulutuksen ja ohjaamisen huolellinen suunnittelu
ja toteuttaminen.
Käytännössä julkaisu on jaettu kolmeen osaan, joista ensimmäisessä kuvataan teemojen
taustoja ja kokemustiedon moninaisuutta Suomessa. Toisessa osiossa kootaan yhteen
YAD:n EXPA-projektissa luotua kokemusasiantuntijatoiminnan mallia ja jaetaan matkan varrella heränneitä kysymyksiä ja kehittyneitä hyviä käytäntöjä. Kolmas osio kuvaa
projektin kahta ensimmäistä toimintavuotta, niiden arviointia ja käytännön toimintaa
sosiaalisen tilinpidon kautta.
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1.
Näkökulmia
kokemusasiantuntijuuteen
Seuraavassa olemme avanneet toimintamme kannalta keskeisiä teemoja ja kysymyksiä sekä rajauksia ja valintoja, joita niiden pohjalta olemme tehneet. Käsitellyt
teemat ovat olleet sellaisia, mistä itse kaipasimme tietoa ja lisää ymmärrystä matkan
varrella. Aiheita on lähestytty kohtuullisen pinnallisesti, mutta tarjoten lähteitä syvällisemmin niitä käsitteleviin toimijoihin ja teoksiin. Olemme tehneet myös valintaa, keiden ajatuksien kautta tai minkä teorian läpi toimintaa luotaamme. Siten
kappale ei käsittele kattavasti kaikkea aihetta käsittelevää tietoa, vaan näkökulmia
jotka olemme itse kokeneet hyödyllisiksi.

1.1. Kokemusasiantuntijatoiminta
Sosiaali- ja Terveysministeriön asettaman Mieli 2009 -työryhmän tuottaman Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman (2009) määritelmän mukaan “kokemusasiantuntijoilla tarkoitetaan henkilöitä, joilla on omakohtaista kokemusta mielenterveys- ja päihdeongelmista, joko niistä itse kärsivänä, niistä toipuneena tai palveluita käyttäneenä
tai omaisena tai läheisenä.” Pelkkä kokemus itsessään ei kuitenkaan vielä ole informaatioarvoltaan kovin suuri, vaan kokemusasiantuntijaksi tuleminen vaatii koetun
prosessointia. Vasta kokemuksen käsittelyn kautta koetun informaatioarvo saadaan
nostettua pintaan ja tiedostetuksi. Kokemusasiantuntijuuden asiantuntijuus ei siis
periaatteessa ole kokemuksessa itsessään, vaan siinä, millä tavoin hän yksilönä on
tuntenut, reagoinut, ajatellut ja elänyt ennen kokemusta, sen aikana, ja sen jälkeen.
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Mielenterveystyön puolella (esim. Muotiala ry) kokemusasiantuntijuustoimintaa on
kokeiltu erinäisissä projekteissa jo useiden vuosien ajan. Näistä toimintamuodoista saadut hyvät kokemukset ovat kannustaneet kehittämään huumetyöhön sopivaa
versiota kokemusasiantuntijatoiminnasta. Työmuodossa oma tarina ja oman historian kautta tuleva tietämys yhdistetään käytettävissä olevaan teoriatietoon ja nykyaikaiseen, laadukkaaseen päihdekasvatukseen. Kokemusasiantuntijoille halutaan
myös tarjota keinoja parantaa jaksamista vapaaehtoistyössä, yhtäältä rajaamalla sitä,
mitä itsestä kerrotaan, ja toisaalta tarjoamalla vertaisryhmän tukea toimintaan osallistuville.

1.1.1. Kokemusasiantuntijat ammattilaisten tukena
Kokemusasiantuntija-nimikettä on alettu käyttää vasta 2000-luvulla, yleisemmin
vasta Mieli 2009 -ohjelman myötä. Termin määritelmä ei ole vielä vakiintunut, vaan
kokemusasiantuntijuudesta puhuttaessa voidaan tarkoittaa niin koulutettuja, palkkatyötä tekeviä ammatillisia kokemusasiantuntijoita kuin myös niitä, joiden ainoa
kokemusasiantuntijaksi valmistava asia on kokemus itsessään. Myös erilaisia vertaistoimijuuteen viittaavia sanoja käytetään rinnakkaistermeinä tai synonyymeina
kokemusasiantuntijalle. Omakohtaisesta sairastamis- tai toipumiskokemuksesta
ammentavien lisäksi kokemusasiantuntijoina toimii myös omaiskokemusasiantuntijoita.
Kokemusasiantuntijatoiminta on kehittynyt kolmannella sektorilla potilas-, vammais- ja kansalaisjärjestöissä vertaistoiminnan pohjalta. Erilaiset potilas- ja omaisjärjestöt ovat rakentuneet ja kehittyneet vertaistoimijoiden elämänkokemusten ja
tarpeiden pohjalta. Vertaistaustaisia henkilöitä on ollut myös ammattityössä koulutettujen ammattilaisten rinnalla eri järjestöissä, päihdepuolella esimerkiksi Myllyhoidossa ja A-klinikoilla jo 1970-luvulla. (Hietala & Rissanen 2013.)
Nykymuotoisen kokemusasiantuntijuustoiminnan pioneereja Suomessa ovat olleet
paikalliset mielenterveystyön toimijat. Tampereella toimiva Muotiala ry on aloitellut kokemusasiantuntijuustoimintaa jo vuonna 2001, mutta varsinainen laajempi
avaus aiheeseen oli vuonna 2005 alkanut viisivuotinen Kokemus tiedoksi -projekti
(Hankkila ym. 2009). Vuonna 2010 päättyneen projektin jälkeen kokemusasiantuntijuustoiminta vakiinnutettiin pysyväksi osaksi Muotiala ry:n toimintaa. Myös
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Pohjanmaa-hankkeen yhteystyöprojektina
toteutettu kokemusasiantuntijuuskoulutus ja Vantaan kaupungin hallinnoima Kaste-hankkeeseen kuuluva Mielen avain -projekti ovat osaltaan luoneet pohjaa suomalaiselle kokemusasiantuntijuustoiminnalle.
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Päihdepuolella kokemusasiantuntijuutta lähdettiin luotsaamaan eteenpäin alueellisesti erityisesti Kirkas Mieli -hankkeessa (v. 2011-2013), jonka tavoitteena oli mm.
varmistaa ja yhtenäistää pirkanmaalaisten päihde- ja mielenterveysjärjestöjen palveluiden laatua, hakea uudenlaista yhtenäistä lähestymistapaa ja ratkaisuja asiakkaiden auttamiseksi sekä korostaa kokemusasiantuntijoiden sekä omaisten roolia
päihde- ja mielenterveyspalveluiden laadun kehittämisessä. Myös ainakin A-Kiltojen Liitto, A-klinikat ja Turvaverkko (Tampere) ovat kehittäneet kokemusasiantuntijuutta hyödyntäen verkostoyhteistyötä hoidon kehittämisessä ja retkahtamisen
ehkäisyssä.
Valtakunnallisessa päihde- ja huumetyössä käyttötaustan omaavien tai edelleen
aktiivisesti käyttävien osallisuutta on lisätty useilla vertaistoiminnan kehittämishankkeilla. Esim. Osis-hankkeessa kehitetään vertaistoimintamalleja huumetyöhön
erityisesti siitä näkökulmasta, että koulutetut vertaiset ovat viestinviejinä ja asioinnin tukena, siltana asiakkaan ja työntekijän välillä. Myös A-klinikkasäätiön koordinoiman, nykyisin Verkottaja-hankkeen nimellä jatkettavan Huuko-toiminnan
puitteissa koottiin ja kehitettiin eri toimijoiden toteuttamaa vertais- ja kokemusasiantuntijatoimintaa.

1.1.2. Monenlaista kokemustoimintaa
Termien lisäksi myös erilaiset kokemusasiantuntijatoiminnan organisointimallit ja
käytännöt vaihtelevat suuresti. Osa järjestöistä mieltää kaikki tietyn kokemuksen
(esimerkiksi päihderiippuvuus tai päihdetoipuminen) omaavat kokemusasiantuntijoiksi, osalla kokemusasiantuntijuustoimintaan valmistava koulutus voi olla yli vuoden mittainen. Myös kokemusasiantuntijan potentiaalinen työkenttä voi vaikuttaa
koulutustarpeeseen. Kokemusasiantuntijoiden koulutuksen avulla voidaan myös
auttaa kokemustaustaista henkilöä paitsi löytämään kokemuksestaan kehittämis- ja
neuvontatyön kannalta olennaiset osat, myös tarjota kokemusasiantuntijalle erilaisia menetelmiä oman jaksamisensa tukemiseen ja kokemusasiantuntijatoiminnan
haasteisiin vastaamiseen. Myös ammattilaisten työparina tai työryhmän osana
toimiminen voi vaatia harjoittelua. (Hietala & Rissanen 2013.) Koulutetuista, kokemustietoa työvälineenään käyttävistä toimijoista käytetään usein yleisnimitystä
kokemusasiantuntija, mutta monet tahot käyttävät myös tarkentavia nimikkeitä,
joita on koottu seuraavan aukeaman taulukkoon 1. Monet tahot käyttävät kokemustoimijoistaan useita eri nimikkeitä riippuen heidän työtehtävistään ja taustakoulutuksestaan.
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Suomalaisissa järjestöissä koulutetaan ainakin seuraavia
kokemus- ja vertaistoimijoita eri tehtäviin:

Nimike

Koulutus

Tehtävä

Järjestö/toimija

KOKEMUSAMMATTILAINEN

Esimerkiksi päihdetyön perustutkinto tai
lähihoitaja

Suomen päihdetyöntekijöiden
yhdistyksessä toimivat, joilla on omaa
kokemusta päihteidenkäytöstä, toipumisesta sekä sosiaali- tai terveydenhoitoalan ammatillinen koulutus.

Kokemusammattilaisia
työskentelee paljon
esimerkiksi päihdekuntoutuslaitoksissa

RYHMÄNOHJAAJA /
AMMATTILAISEN TYÖPARI

3 x 3 tuntia ryhmänohjaaja-koulutus

Kokemusasiantuntija, joka toimii
hoidollisessa ja/tai kuntouttavissa
ryhmässä ammattiauttajan työparina
vertaisohjaajana.

Mielenterveyden
keskusliitto

Nimike

Koulutus

Tehtävä

Järjestö/toimija

KOKEMUSKOULUTTAJA

40 h

Osallistuvat omalla kokemustiedollaan
tulevien sosiaali- tai terveydenhuollon
ammattilaisten opetukseen.

Useat kymmenet järjestötoimijat, pääasiassa
potilasjärjestöjä

KOKEMUSASIANTUNTIJAKEHITTÄJÄ

Vaihtelee toimijoittain

Osallistuvat mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämiseen, kuten palveluita
suunnitteleviin ja kehittäviin työryhmiin,
hankkeiden ohjausryhmiin ja henkilökunnan rekrytointiin sekä järjestöjen
kehittämistehtäviin.

Mm. kunnat, sairaaloiden johtoryhmät

(VERTAIS)TUKIHENKILÖ

Toimijasta riippuen

Kokemusasiantuntija/vertaisohjaaja
joka toimii yksittäisen ihmisen tukena
esimerkiksi laitoshoidosta kotiutumisessa tai siihen valmistauduttaessa
tai tukipalveluissa peliongelmaisille ja
heidän läheisilleen.

Esim. KRIS ry,
päihdehoitolaitokset
ja (raha)pelihaittoja
vähentävät tahot

KOKEMUSTIEDOTTAJA

Osana joissakin
kokemusasiantuntijuuskoulutuksissa

Kokemusasiantuntijat toimivat median
kanssa antamalla haastatteluja lehtiin,
televisioon ja radioon tai tekemällä
radio-ohjelmia, toimittamalla lehteä tai
verkkolehteä tai käyttämällä sosiaalista
mediaa.

Eri järjestöjen kautta
pyynnöistä riippuen,
yksityishenkilöt ilman
organisaatiosidosta

VERTAISPALVELUOHJAAJA

Toimijan mukaan,
yleensä lyhyehkö

Etsii oikeita väyliä ja ratkaisuja yhdessä
asiakkaan kanssa. Voi toimia tulkkina
ammattilaisten suuntaan ja auttaa
näitä ymmärtämään asiakkaansa arjen
haasteita ja tarpeita.

Esim. Fattaluuta
(Stop Huumeille ry)

KokeNet

Toimivat ryhmänohjaajina vertaisten
ryhmissä. Työnohjaus ammattilaisilta.

A-kiltojen liitto

Kokemusneuvojat vastaavat anonyymisti
lähetettyihin kysymyksiin kysyjän omaan
tai tämän läheisen alkoholinkäyttöön
liittyvistä huolista.

VERTAISOHJAAJA, VERTAISLIIKUTTAJA

Viikonloppukoulutus

Peruskoulutus 40 h
sekä lisäkoulutusta
tarvittaessa

(A-klinikkasäätiön
Verkottaja-hanke)

KOKEMUSASIANTUNTIJA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ

2 iltaa ja viikonloppu

Tekevät päihdekasvatusta nuorten ja
nuorten aikuisten ryhmille ammattilaisen
työparina.

YAD ry / Expa-projekti

4 x 2 päivää sekä
itsenäiset välitehtävät

Osallistuvat esimerkiksi mielenterveysja päihdepalvelujen toimivuuden, laadun
ja tilan sekä ihmisoikeuksien toteutumisen arvioimiseen mm. työryhmien ja
tutkimusryhmien jäseninä.

Mielenterveyden
keskusliitto

VERTAINEN/TOVERI

Riippuu toimijasta

Voi toimia esimerkiksi vertaisryhmän
vetäjänä tai yksilötukihenkilönä. Myös
auttavissa puhelimissa ja sähköisissä
tukipalveluissa.

Useat järjestöt

KOKEMUSNEUVOJA

KOKEMUSARVIOIJA
(ENT. KOKEMUSTUTKIJA)

Vinkki ja Lumipallo
(A-klinikka)

Taulukko 1. Erilaisia kokemustietoa hyödyntäviä toimijoita Suomessa.
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1.1.3. YAD:n näkökulma
YAD:ssa kokemusasiantuntija
»» on vapaaehtoinen
»» on nuori aikuinen
»» omaa kokemusta huumeidenkäytöstä joko satunnais- tai ongelmakäyttäjänä
»» on lopettanut käytön ja hänellä on kokemus myös toipumisesta
»» käynyt kokemusasiantuntijakoulutuksen
»» osallistuu päihdekasvatuskeikoille ja työnohjauksellisiin tapaamisiin

Kokemuksen käyttämisessä huumekasvatustyössä on etsikkoaikansa, jota ennen
ja jonka jälkeen sen hyödyntäminen ei ole eettisesti kestävää eikä muutenkaan hedelmällistä. Ongelmakäytön lopettamisesta on täytynyt kulua riittävän pitkä aika
ennen kuin kokemusasiantuntijuutta voidaan hyödyntää turvallisesti. Ongelmaan
johtaneet syyt on myös täytynyt käsitellä ja tapahtuneet asiat hyväksyä osaksi omaa
menneisyyttään. Vaikka YAD hyväksyy kokemusasiantuntijaksi myös entisiä satunnaiskäyttäjiä, ei toimintaan ole kuitenkaan hakeutunut sellaisia. Aikanaan osassa
kokemusasiantuntijoista voi herätä tarve jättää kokemusasiantuntijan ja toipujan
identiteetti taakseen ja siirtyä elämässä kohti uusia haasteita. Toiminnassa tuetaan
mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaan kokemusasiantuntijoiden elämänmuutosta
ja kasvua.
Tiedostamme, että kokemusasiantuntijuus ei voi tuottaa yleistettävissä olevaa tietoa,
koska se hyödyntää ihmisten henkilökohtaisia tulkintoja siitä, mitä todellisuudessa
on tapahtunut. Tämä ei vähennä kokemuksen käyttökelpoisuutta, vaan pikemminkin auttaa asettamaan sen oikeaan valoon. Koulutuksen liittäminen kokemustietoon
kytkee yksittäisen kokemuksen laajempaan ymmärrykseen huumeidenkäytöstä.
Tiedon lajina kokemustieto tukeekin juuri ilmiöiden kokonaisvaltaisen ymmärryksen kehittymistä. Seuraavan aukeaman taulukossa 2 esitellään YAD:ssa toteutettavan kokemusasiantuntijuuden piirteitä.

13

NÄKÖKULMIA KOKEMUSASIANTUNTIJUUTEEN

14
14

Kokemusasiantuntijan polku YAD:ssa

Sisäiset tekijät

»» Päihteettömät elämykset

»» Halu kehittyä ja haastaa itseään

»» Onnistumisen kokemukset

»» Sopiva vaihe kuntoutumisessa
»» Sopiva elämäntilanne
»» Sopiva ikä ja asuinpaikkakunta toimintaan osallistumiseen

KOKEMUSASIANTUNTIJANA KEHITTYMINEN

»» Henkinen kypsyys ja valmius osallistua toimintaan
Edellytykset

»» Ongelmakäytön kokeneilla:
»» Oman ongelman hyväksyminen ja ymmärtäminen
»» Sopiva vaihe kuntoutumisessa
»» Kyky ja halu työskennellä ryhmässä
»» Osallistuminen koulutukseen

Asiantuntijuuden kehittäminen

»» Yhteisöllisyys ja kokemus kuulumisesta

»» Halu kertoa kokemuksiaan

»» Tiedon saaminen toiminnasta
Ulkoiset tekijät

Vapaaehtoistyössä jaksaminen

»» Halu auttaa toisia ja antaa saamaansa apua takaisin

»» Omakohtainen kokemus huumeiden käytöstä

15

»» Oman päihdeongelman ja siihen liittyvien tunteiden
käsittely

»» Tarve tekemiselle ja toiminnalle

»» Osallistuminen purkuryhmään
»» Itsensä kehittäminen

TOIMINNAN TAVOITELLUT VAIKUTUKSET KOKEMUSASIANTUNTIJOILLE

KOKEMUSASIANTUNTIJAKSI RYHTYMINEN

»» Huumeettomuuteen sitoutuminen

»» Asioiden näkeminen uudella tavalla
Sisäinen kasvu

»» Itseymmärryksen ja -varmuuden lisääntyminen
»» Sopeutumiskyvyn paraneminen
»» Osaaminen käyttää kokemustaan työvälineenä
»» Sosiaalisiin tilanteisiin liittyvien pelkojen ja jännityksen
väheneminen

Muutokset vuorovaikutuksessa

»» Spontaaniuden lisääntyminen
»» Kuuntelun taitojen kehittyminen
»» Itsevarmuuden lisääntyminen
»» Aktiivisempi osallistuminen yhteiskuntaan

Muutokset suhteessa
ympäristöön

»» Mielekäs tekeminen
»» Omista kokemuksista puhuminen harkitusti ja rajanveto
julkisessa puhumisessa

Taulukko 2. Jäsennys YAD:ssa toteutettavan kokemusasiantuntijuuden piirteistä.
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1.2. Mitä on kokemusasiantuntijuus
1.2.1. Kokemustieto
Kokemustieto on arkisesti helposti ymmärrettävissä: se on tietoa, joka perustuu
henkilön omaan kokemukseen. Peter Beresford (2008), sosiaalipolitiikan professori
ja mielenterveyskuntoutuja, on määritellyt kokemukseksi kaiken sen mikä meille
tapahtuu. Kokemuksen kohteena voi olla tapahtuma tai olosuhde tai se, keitä me
olemme. Se voi hänen mukaansa olla niin pitkäaikainen kuin äkillinen, arkinen tai
ainutkertainen. Nieminen (2014) käsittää kokemustiedon erityisyyden olevan kokemuksellisuuden ja kokijan aktiivisuuden korostamisessa. Suhteessa klassiseen
tiedon määritelmään (“hyvin perusteltu tosi uskomus”) kokemustiedossa myös havaitsija nostetaan huomion kohteeksi.
Samalla kun ihminen muokkaa kokemustietoaan, myös kokemus muokkaa häntä.
Nieminen määrittelee kokemustiedon seuraavasti: “Kokemustieto on hyvin perusteltu tosi uskomus, johon sisältyy omakohtaista kokemusta niistä objektiivisista
asioiden tiloista, joihin tieto kohdistuu”.
Kokemustietoa on lähestytty monista näkökulmista. Läheinen käsite sille on hiljainen tieto (ks. esim. Koivunen 1997), joka yleensä nähdään yksinkertaisesti sisäisenä
kokemustietona. Hiljainen tieto kuitenkin rakentuu sanattomasti ja jossain määrin
järjestäytymättömästi kokemusten, uskomusten ja opitun teoreettisen tiedon pohjalta osaamiseksi ja ammattitaidoksi. Siten kokemukset ovat osa hiljaista tietoa,
mutta kokemustieto ei ole sama kuin hiljainen tieto. Kokemustieto ei ole sekään
irrallaan esimerkiksi ajatuksista tai yksilön arvoista, vaan siihen sisältyy usein asenteita, rutiineja ja ennakkoluuloja.
Projektissa kokemustietoa on lähestytty konstruktivistisesta lähestymistavasta
käsin. Se korostaa ihmisen aktiivista luonnetta tiedon käsittelijänä ja arvioijana.
Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan ihmiset ymmärtävät maailmaa ottamalla tietoa ympäristöstä ja yhdistämällä sen omiin malleihinsa ja käsityksiinsä jo
olemassa olevien tietorakenteidensa pohjalta. Ihminen ei vain tallenna kokemustaan
sellaisenaan, vaan myös suodattaa ja jäsentää sitä. Samoin palauttaessaan mieleensä
kokemustietoa ihminen tarkastelee sitä nykyhetkestä käsin. (Konstruktivistisesta
oppimiskäsityksestä ks. tarkemmin esim. Rauste-von Wright & von Wright 1994.)
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Kokemustieto tai muisto ei voi sinällään vanhentua. Voidaan kuitenkin miettiä,
kuinka kauan kokemus on ajankohtainen. Koettu ei vastaa loputtomasti nykytodellisuutta. Huumemaailmassa esimerkiksi erilaiset käyttökulttuurit sekä aineet ja hoito vaihtelevat. Palvelujärjestelmät muuttuvat. Vaikkapa kokemukset kannabiksesta
ensimmäisen huumeaallon ajoilta 1960-luvulta Helsingin vanhalta ylioppilastalolta
yhtenäisen ja vahvasti yhteiskunnallisesti ideologisen alakulttuurin keskeltä eroavat
monelta osin nykytilanteesta. Maailman muuttumisen lisäksi muuttuu myös se, miten näemme oman kokemuksemme.
Ihminen itse muuttuu, ja sitä myötä myös se, millaisena menneet koetaan. Muisti ei
tallenna ja palauta asioita sellaisenaan, vaan eletty elämä muuttaa menneitä kokemuksia. Klassisia esimerkkejä mielemme muistoja uudelleen luovasta ja muokkaavasta voimasta ovat tutkimukset rikosten todistajalausunnoista: totuuteen pyrkivien
ihmisten lausunnot on todettu monissa tilanteissa ja monista syistä hyvin epäluotettaviksi. Beresford (2008) on tiivistänyt oman teoriansa näin: “Mitä suurempi on välittömän kokemuksen ja sen tulkinnan välinen etäisyys, sitä todennäköisemmin näin
muodostuva tieto on epätarkkaa, epäluotettavaa ja vääristynyttä.” Kokemustietokaan
ei siis ole (kuten ei muunkaanlainen tieto) aukotonta tai aina täydellisen luotettavaa.

NÄKÖKULMIA KOKEMUSASIANTUNTIJUUTEEN
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Kokemustietoa ja kokemusasiantuntijoiden käyttämistä ehkäisevässä huumetyössä on jonkin verran kritisoitu siitä, ettei yksilön kokemus ole yleistettävissä kuin
pieneen osaan ihmisistä tai periaatteessa vain tähän kyseiseen kokijaan. Suurin
osa ihmisistä ei tule käyttämään huumeita ainakaan siinä määrin kuin monet kokemusasiantuntijoina toimivat entiset käyttäjät. Heidän kokemuksensa voivat olla
hyvinkin kaukana kuulijoiden elämästä. Vaikka kokemustieto on henkilökohtaista,
ei se kuulijalle välttämättä henkilöidy yksin pelkästään kertojaan. Samaistuminen
on aaltoliikettä – etäännymme ja lähennymme jatkuvasti arvioiden samaistumisen
kohdetta (Pesonen, 2002). Siis voimme samaistua osaan ja olla välillä samaistumatta. Voidaan myös kysyä, onko teoreettinen tieto laadultaan lainkaan sellaista, mihin
voi samaistua. Se on tarkoitukseltaan objektiivista – yksilöstä etäännytettyä, puolueetonta ja ulkopuolista. Kokemustietoon kuuluvat toisella tavalla syyt ja seuraukset,
tunteet ja arki – koko ihmisyys. Nämä asiat ovat yleisinhimillisiä. Haluamme uskoa,
että molemmille on paikkansa ehkäisevässä huumetyössä.

Rooli voi myös toimia suojana osaa kokemusasiantuntijan kokemaa kuormitusta
vastaan. Rooli suojaa persoonaa, kun kaikki ei suju tai kun saa kielteistä palautetta
(Salovaara & Honkonen 2013). Henkilö voi ottaa sen vastaan kokemusasiantuntijan roolissa, jolloin kielteinen palaute tai epäonnistumiset eivät suoraan kohdistu
minään. Niitä voi tarkastella ja arvioida, ennen kuin päättää, miten niihin suhtautuu. Kallio (2009, 124) on todennut työroolin suojaavan myös työntekijöitä trauman
kokeneiden ihmisten kanssa työskennellessä. Roolin suoja voi siis olla merkittävä
hyvinvointia tukeva tekijä.

1.2.2. Rooli
Rooli on käsitteenä vanhempi kuin sitä käsittelevä sosiaalitieteellinen kirjallisuus,
eikä sitä siksi voida paikantaa tiettyyn teoriaan tai ajattelijaan. Sitä käytetään laajasti
erilaisissa merkityksissä esimerkiksi kuvaamassa ihmiseen kohdistuvia odotuksia
eri tilanteissa tai ihmisen identiteettiä muokkaavana sosiaalipsykologisena ilmiönä. Sosiaalipsykologisen määritelmän mukaan rooli koostuu sisäistetyistä, muiden
meihin kohdistamista odotuksista. Ne ovat siis hyvin pitkälti ihmisen ulkopuolelta määriteltyjä. Toisaalta rooliteorian mukaan ihmisen elämä on jatkuvaa roolista
uloskasvamista ja uuden omaksumista. (Ks. esim. Lahikainen & Pirttilä-Backman,
2000.)
Kokemusasiantuntijoiden erilaisia rooleja työtehtävien näkökulmasta on kuvattu jo
tarkemmin luvussa 1.1.2. Monenlaista kokemustoimintaa. Roolit ovat oleellisia myös
muista näkökulmista. Roolien kirjavuus yhdistettynä koordinaation puutteeseen on
yksi kokemusasiantuntijatoiminnan kielteisinä koetuista asioista (Kostiainen ym.
2014, 11). Selkeä ja ristiriidaton rooli helpottaa toimintaa. Esimerkiksi työhyvinvoinnin tutkimuksessa rooliristiriidoilla ja rooliepäselvyyksillä on todettu olevan
yhteys alhaiseen työhyvinvointiin ja työuupumukseen (Maslach ym. 2001). Vaikka
tätä ei voi suoraan verrata kokemusasiantuntijoiden tekemään vapaaehtoistyöhön,
se kuitenkin osoittaa, ettei roolien selkeyttä tulisi unohtaa kokemusasiantuntijatoimintaa suunniteltaessa ja toteuttaessa.
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Rooli siis muodostuu sosiaalisissa tilanteissa ja sisältää muiden meihin kohdistamia
odotuksia. Se millaiseksi kokemusasiantuntijoiden rooli muokkautuu, riippuu toisista kokemusasiantuntijoista, koulutuksesta ja kouluttajista, toiminnan ylläpitäjistä
ja kehittäjistä sekä kaikista, joita he vapaaehtoistyössään kohtaavat. Kohdattujen ihmisten odotukset eivät saisi liikaa erota koulutuksen aikana muodostuneesta roolista. Siksi roolia tulisikin pohtia kokemusasiantuntijoiden koulutusta suunniteltaessa
ja toisaalta tiedotettaessa toiminnasta esimerkiksi mahdollisille tilaajille.
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1.2.3. Identiteetti
Kokemusasiantuntijuus on myös osa identiteettiä tai on osaltaan rakentamassa sitä
uudenlaiseksi. Yksilön käsitys itsestä, identiteetti, muotoutuu pitkälle aikuisuuteen.
G. H. Meadin mukaan yksilön mieli ja tietoisuus syntyvät sosiaalisessa vuorovaikutuksessa kielen avulla. Ihmisen tietoisuus omasta minästä kehittyy muiden ihmisten
asenteista häntä kohtaan (Miller 1982). Identiteetti rakentuu yksilön sosiaalisissa
suhteissa jatkuvuuden kokemuksen ja muihin samaistumisen kautta. Yksilön identiteetti koostuu kahdesta osasta: persoonallisesta identiteetistä eli yksilöksi tekevistä
ominaisuuksista sekä sosiaalisesta identiteetistä eli niistä piirteistä, jotka liittävät
yksilön osaksi jotain suurempaa kokonaisuutta. Identiteetti on kulttuurinen ja sosiaalinen tuote, tietynlainen persoonan julkikuva. (Harré 1983, 273.)
Päihderiippuvaisen maailma rakentuu eri säännöille kuin valtaväestön. Sellaiset
asiat, joista valtaväestössä saa kunnioitusta, voivat herättää närkästystä, ja toisin
päin. (Ruisniemi 2006, 68.) Esimerkiksi tietyt rikokset nähdään sallittuina tai niitä
ei pidetä rikoksina lainkaan. Toisaalta esimerkiksi kaverien huijaaminen, ryöstäminen tai ilmiantaminen (”vasikoiminen”) ovat syvästi paheksuttuja. Alakulttuurin toimintamallit ennemminkin vahvistavat marginaalista asemaa yhteiskunnassa
kuin auttavat sieltä pois (Hyväri 2001, 136).
Osa päihderiippuvuudesta toipumista ja uuden päihteettömän ja rikoksettoman
elämäntavan opettelua on vanhojen, käyttömaailmassa opittujen toimintamallien
ja käyttäytymissääntöjen korvaaminen uusilla. Arja Ruisniemen (2006, 68) sanoin:
”Osa huumeriippuvuudesta toipuvan identiteetin ja minäkuvan muutosta on se, kokeeko hän mielihyvää yhteiskunnan moraalikäsitysten vastustamisesta vai niiden
mukaan elämisestä”. Uudenlaista yhteiskunnan jäsenyyttä rakennettaessa yleisen
normijärjestyksen vastaisista valinnoista syntyvät konfliktit hidastavat liittymistä
yhteiskuntaan. Toisaalta yhteiskunnan moraalikäsitysten mukaan eläminen voi olla
myös yksilöllinen riitti kohti uutta elämäntapaa, sillä muutos on ensisijaisesti sisäinen. Käyttäytymisen muutosta voi seurata arvomuutos, mikäli yhteiskunnan sääntöjen mukaan eläminen tuottaa palkinnon eli yhteisön arvostusta.
Kokemusasiantuntijuuden kautta tapahtuva identiteettityö ja minäkuvan eheytys
pyrkii löytämään mielekkäitä tapoja oppia elämään menneisyyden kokemusten
kanssa. Mennyttä ei voi muuttaa, mutta siitä voi oppia. Marginaalinen identiteetti
laukeaa, kun siitä tuleekin käyntikortti hyväksytyn ja tavallisen toiminnan piiriin
(Hyväri 2001, 156). Oman elämänsä asiantuntijana voi pyrkiä erottelemaan niitä
elämänvaiheita, ajatuskulkuja, tapahtumia ja valintoja, jotka päihderiippuvuuteen
ovat omalla kohdalla johtaneet. Näin saadaan arvokasta lisätietoa ehkäisevään työ-
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hön ja erilaisten riskiryhmien kanssa työskenteleville siitä, millä tavoin ja missä vaiheessa yksilön päihteiden käyttöön voi ja tulee yrittää vaikuttaa. Samoin eri viranomaistahojen kanssa voidaan käydä vuoropuhelua siitä, mikä molemminpuolista
luottamuspulaa aiheuttaa ja ylläpitää ja ennen kaikkea siitä, mitä tilanteen parantamiseksi voisi tehdä.
Kun omasta traumaattisesta tai kipeästä kokemuksesta tulee arvokkaan ja suuria
joukkoja hyödyttävän tiedon lähde, antaa se myös yksilölle mahdollisuuden tarkastella itseään uusin silmin. Sen sijaan, että hankaluuksia kohdanneet henkilöt jättäisivät taakse ongelmalliseksi kokemansa elämänalueet ja ihmissuhteet, he palaavat
käsittelemään ja jakamaan niitä. Oman selviytymisen jälkeen syntyy halu auttaa
vastuullisesti ja vastuuntuntoisesti kohtalontovereita sekä nostaa heitä vaikeuksien
syövereistä (Hyväri 2001, 171). Vuoropuhelu muiden samassa tilanteessa olevien ja
toisaalta niiden kanssa, jotka eivät ole eläneet samankaltaisia elämänvaiheita, lisää
ymmärrystä puolin ja toisin. Samoin mahdollisuus peilata omaa tilannetta muiden
reaktioiden, kysymysten, ajatusten ja oletusten kautta antaa myös yksilölle itselleen
uusia näkökulmia ja ajattelumalleja. Uusi asema tärkeän tiedon välittäjänä ja tuottajana voi muuttaa paitsi yksilön suhdetta itseensä, myös muiden suhtautumista
yksilöön. Samalla yksilölle avautuu kanava yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja
kuulluksi tulemiseen.
Vaikeasta päihderiippuvuudesta toipuminen voi siis vaatia ja aiheuttaa suuria muutoksia toipujan identiteetissä. Toipumiskertomukset on havaittu oleellisiksi ei-käyttäjän identiteetin rakentamisessa. Identiteetin rakentuminen ei ole päänsisäinen
tapahtuma, vaan mitä suurimmissa määrin sosiaalinen projekti. Keskeisimmät
vaiheet identiteetin koostamisessa ovat McIntoshin ja McKeganeyn (2000) mukaan käyttöajan uudelleentulkinta, jolloin kielteiset asiat korostuvat, mistä syntyy
kokemus päihteidenkäyttöajan muuttuneesta, ei-oikeasta itsestä. Tästä syntyy halu
koostaa identiteettiä sellaiseksi kuin kokee olevansa ja haluaa olla. Kolmanneksi toipumisprosessista rakennetaan vakuuttava selitys tai kertomus, joka tukee, edistää ja
vahvistaa uudistunutta identiteettiä. Näissä vaiheissa identiteettiä työstetään myös
kokemusasiantuntijatoiminnassa.
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1.3. Kokemusasiantuntijoiden toipumisen
tukeminen
1.3.1. Vertaisuus
Vertaisuutta olisi vaikea ohittaa puhuttaessa entisten käyttäjien toipumisesta. Vaikka spontaania vertaistukea on varmasti ollut hyvin kauan, mainitaan ensimmäisiksi
vertaisryhmiksi usein AA-ryhmät eli Anonyymien Alkoholistien toveriseurat. Liike
syntyi 1930-luvulla Yhdysvalloissa ja Suomeen se juurtui 1940-luvun loppupuolella. Samoihin periaatteisiin nojaa 1953 Yhdysvalloissa perustettu Nimettömät Narkomaanit (NA). Nämä ryhmät ovat luoneet pohjaa myös muille vertaisryhmille
ja nostaneet vertaistuen arvostusta. Mielenterveyden keskusliitto määrittelee vertaistuen internetsivuillaan omaehtoiseksi, yhteisölliseksi tueksi sellaisten ihmisten
kesken, joita yhdistää samankaltainen elämäntilanne. Vertaistukiryhmissä saadaan
ja tarjotaan tukea vastavuoroisesti. Ryhmässä saa kokemuksen siitä, ettei ole yksin
ongelmansa kanssa ja siten ihminen voi kokea itsensä tasaveroiseksi ja tulevansa
hyväksytyksi. Tarinat muiden onnistumisista luovat toivoa. Muiden auttaminen kohottaa itsetuntoa ja voi antaa tunteen omasta elämänhallinnasta. (Lappalainen ym.
2008, 220–223.)

1.3.2. Vapaaehtoisuus – uusi toimijuus
Vapaaehtoistyöllä tarkoitetaan prososiaalista käyttäytymistä, yksilöiden tai ryhmien
konkreettista toimintaa ilman palkkaa tai työvelvoitetta (Eskola 2011, 203). Vapaaehtoistyö tapahtuu yksilön vapaa-ajalla, ja sen lähtökohtana on yksilön oma halu
auttaa. Vapaaehtoistoiminta on vapaaehtoistyötä organisoivien ja ohjaavien kolmannen sektorin toimijoiden toimintamuoto. Vapaaehtoistoiminnan organisointi
voi olla myös ammatillista palkkatyötä. (Koskiaho 2001, 16–17.) Vapaaehtoistoiminnan organisointi pitää sisällään esimerkiksi vapaaehtoistoimijoiden rekrytoinnin ja kouluttamisen, vapaaehtoisten tehtävien jakamisen, vapaaehtoisten työssään
tarvitsemien materiaalien hankkimisen ja vapaaehtoistyöntekijöiden työssä jaksamisesta huolehtimisen.
Kokemusasiantuntijatoiminta on pääsääntöisesti vapaaehtoista kansalaistoimintaa. Joissain tapauksissa kokemusasiantuntijoille maksetaan pientä kulukorvausta
tai luentopalkkiota erityisesti sellaisista tehtävistä, joissa työskennellään asiantuntijoina muiden palkattujen asiantuntijoiden rinnalla. Monet toimijat ajavat kokemusasiantuntijoiden tekemän työn taloudellisen vastikkeellisuuden lisäämistä.
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Lisäksi ainakin Suomen Mielenterveysseura ja Vantaan kaupunki ovat palkanneet
kokemusasiantuntijoita työsuhteeseen. YAD ry:n tapauksessa kyseessä on kuitenkin
vapaaehtoispohjainen toiminta, joten sen merkityksiä voi käsitellä yleisesti vapaaehtoistyön ja kansalaistoiminnan tutkimuksen kautta.
Huumeiden käytön lopettamisen jälkeen yksilön sosiaalinen ympäristö muuttuu.
Muutos on monikerroksinen, ja usein radikaali. Raittiin elämän opetteluun ja aloittamiseen liittyy paitsi käyttäjäporukasta ja käyttöaikaisesta ystäväpiiristä luopuminen, myös totutusta sosiaalisesta asemasta ja roolista luopuminen. Kansalaistoiminta ja vapaaehtoistyö tarjoavat tekijöilleen vahvistavia onnistumisen ja arvokkuuden
kokemuksia. Kokemusasiantuntijuustoiminta on kanava, jonka kautta negatiivisina
ja häpeällisenä pidetyistä elämänkokemuksista tulee arvokkaita työkaluja. Lisäksi
työmalli tarjoaa mahdollisuuden vertaistukeen, sekä uusien päihteettömien kontaktien luomiseen. Voimaantumisen kokemusta vahvistaa myös mahdollisuus tulla kuulluksi oman elämänsä asiantuntijana. Kankaanpää ja Kurki peilaavat THL:n
työpaperissa (Falk ym. 2013) toipumisen kokemusta recovery-ajatteluun. Tässä
ajattelussa korostetaan toivoa, elämän mielekkyyttä ja merkityksellisyyttä mahdollisista sairauden oireista huolimatta. Kuuluminen, osallisuus ja vertaistuki nähdään
tärkeimpinä tekijöinä tämän kokemuksen synnyssä. Yksilöä arvostetaan elämänsä
parhaana asiantuntijana. Siksi keskeistä on kasvattaa yksilöiden valtaa oman elämänsä suhteen ja tukea siten heidän toimijuuttaan. Tärkeää on myös, että toipumisen eri vaiheissa voi itse säädellä osallistumistaan. Tämä korostuu vapaaehtoistyössä
– osallistujien tulee voida vähentää vastuunottoa oman vointinsa ja jaksamisensa
mukaisesti.
NÄKÖKULMIA KOKEMUSASIANTUNTIJUUTEEN
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tuu eri osista, joita ovat ihmisen oman toiminnan päämäärät (esim. halu tietää ja
ymmärtää, vapaaehtoisuus ja valinnanvapaus), kykyuskomukset (esim. minäkuva,
itsearvostus ja -luottamus, identiteetti), kontekstiuskomukset (esim. rohkaiseva ja
tukeva ilmapiiri, yhteistoiminta, hyväksytyksi tuleminen) ja tunteet (säätelevä ja
energisoiva toiminta, onnistumiset ja epäonnistumiset, eettisyys). Näitä tekijöitä
mahdollistamalla ja tukemalla voi tukea voimaantumista.
Toinen projektin kokemusasiantuntijatoimintaa ohjannut viitekehys on pystyvyyden tunne. Pystyvyyden tunne tai minäpystyvyys pohjautuu Albert Banduran
(1986) teoriaan uskomuksista, joita ihmisillä on kyvyistään organisoida ja toteuttaa
toimintaansa. Hänen mukaansa minäpystyvyysuskomukset ovat yksilön kehityksen keskeisin lähtökohta. Se uskooko pystyvänsä toimimaan toivomallaan tavalla,
vaikuttaa toimintaan, tunteisiin ja motivaatioon. Minäpystyvyyteen vaikuttavat
keskeisesti neljä tekijää: kokemukset aiemmista tilanteista (onnistumiset ja epäonnistumiset), mallit (sen näkeminen, miten muut toimivat), sosiaalinen tuki ja
kannustus sekä fysiologinen ja tunnetila (ja erityisesti oma tulkinta siitä). Kokemusasiantuntijoiden koulutuksessa on pyritty huomioimaan pystyvyyden tunteen
tukeminen lisäämällä haastavuutta asteittain, tarjoamalla mahdollisuuksia seurata
muiden onnistumisia, luomalla tilaa ja tilanteita rohkaisulle ja kannustukselle sekä
esittelemällä erilaisia välineitä omien tunteiden hallintaan ja uudelleentulkintaan.

1.3.4. Stigmasta työkaluksi
1.3.3. Voimaantuminen ja pystyvyyden tunne
Projektin yksi tärkeistä taustateemoista oli kokemusasiantuntijoiden voimaantuminen (empowerment). Voimaantumiselle ei ole vielä luotu yhteistä yleisesti hyväksyttyä määritelmää ja sitä lähestytään eri aloilla ja eri tilanteissa hyvin monimuotoisesti. Projektissa tukeuduimme Siitosen (1999) näkemyksiin. Hänen mukaansa
voimaantuminen on vapauttava tunne omasta vahvuudesta, pätevyydestä, luovuudesta ja toimimisen vapaudesta. Se on henkilökohtainen ja sosiaalinen prosessi, jota
ei voi toiselle antaa. Voimaantuminen lisää hyvinvointia – yksilön voimaantuminen
ja hyvinvointi taas tukee myös muun ryhmän samoja prosesseja. Se ei kuitenkaan
ole pysyvä tila ja ihminen voi olla voimaantunut yhdessä tilanteessa ja toisessa täysin voimaton.
Vaikka voimaantuminen lähtee Siitosen (1999) mukaan ihmisestä itsestään, sitä
voidaan tukea vaikuttamalla toimintaympäristöön. Voimaantuminen tapahtuu todennäköisimmin sosiaalisessa ympäristössä, jossa yksilö voi kokea ilmapiirin turvalliseksi, itsensä hyväksytyksi ja asemansa tasa-arvoiseksi. Voimaantuminen koos-
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Kohdatessaan entuudestaan tuntemattoman henkilön ihminen tekee havaintoja,
joiden perusteella määrittelee uutta tuttavuutta. Luotu ennakkokäsitys voi olla hyvinkin virheellinen, mutta pysyy usein ennallaan siihen saakka, kunnes toisin todistetaan (ennakkokäsitys kumotaan). Sellaisia havaintoja, joiden perusteella yksilöstä
muodostetaan todellista kielteisempi mielikuva, kutsutaan yhdessä stigmaksi. Ne tekijät, jotka stigman muodostavat, vaihtelevat aikakauden, kulttuurin ja ympäristön
mukaan. Sosiaalisissa tilanteissa stigman kantaja voi olla joko välittömästi tietoinen
tai vaihtoehtoisesti epävarma siitä, huomaako vastapuoli hänen stigmansa. Sekä
päihdeongelmaisen että päihdetoipujan status ovat stigmoja meidän yhteiskunnassamme. (Goffman 1963, 12–14.)
Ihmisillä on yleensä tiettyjä käyttäytymismalleja, joita sovelletaan kohdatessa tietyllä tavalla stigmatisoitunut ihminen (yksilöstä riippumatta). Reaktio voi olla stigmasta riippuen melkein mitä vaan käsilaukun tiukasta puristuksesta avun tarjoamiseen. Nämä käyttäytymismallit rajoittavat stigmatisoituneen yksilön elämää (emt,
15), koska vastapuolen käyttäytyminen on hänen näkökulmastaan epäloogista. Leimaaminen voi myös loukata tai eriarvoistaa yksilöä. Esimerkiksi tummaihoiselle
NÄKÖKULMIA KOKEMUSASIANTUNTIJUUTEEN
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saatetaan puhua oletusarvoisesti Suomessa englantia, vaikka hän voi olla täysin suomalainen. Saatamme myös niputtaa tietyn stigman kantajia samaan perustyyppiin
(vammainen, mustalainen, muslimi, juoppo) vaikka heitä ei yhdistäisi mikään muu
kuin ulospäin näkyvä stigma (emt, 16).

Huumekuntoutujan stigmaa voivat edustaa esimerkiksi näkyvät, huonosti tehdyt tatuoinnit, fyysiset vauriot (hammasvauriot, joissain tapauksissa amputaatiot) ja joissain sosiaalisissa ympäristöissä jo pelkästään tieto huumeiden käytöstä. Toisaalta
entisen käyttäjän stigma voi olla myös näkymätön, kuten esimerkiksi tartuntatauti
tai yksinkertaisesti tieto käyttöhistoriasta sellaisenaan. Uusia henkilöitä kohdatessa
stigman kantaja joutuu tekemään joka kerta valinnan siitä, onko tilanteen kannalta
mielekästä tai tärkeää jakaa näkymätön stigma vastapuolen kanssa.
Huumeidenkäyttäjän stigman vuoksi käyttäjät usein eristäytyvät yhteiskunnasta
omiin sosiaalisiin piireihinsä. Taustalla voi olla kokemuksia siitä, että valtakulttuurin edustajat, ns. tavalliset ihmiset hyljeksivät tai eivät hyväksy totutusta poikkeavia
yksilöitä, tai vähintäänkin pelko siitä, että näin on. Yksilö hakeutuu ryhmiin, joissa
hän tuntee itsensä hyväksytyksi ja voi kokea onnistuvansa. Valtakulttuurista ja tavallisuudesta erkaantuminen voi kuitenkin olla käyttäjälle epäonnistumisen kokemus, jolloin pettymykset jäävät uuden identiteetin perustaksi. (Hyväri 2001,106.)
Kokemusasiantuntijuuden kautta tapahtuva identiteettityö ja minäkuvan eheytys
pyrkii löytämään mielekkäitä tapoja oppia elämään menneisyyden kokemusten
kanssa. Mennyttä ei voi muuttaa, mutta siitä voi oppia. Marginaalinen identiteetti
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laukeaa, kun siitä tuleekin käyntikortti hyväksytyn ja tavallisen toiminnan piiriin
(Hyväri 2001, 156). Oman elämänsä asiantuntijana voi pyrkiä erottelemaan niitä
elämänvaiheita, ajatuskulkuja, tapahtumia ja valintoja, jotka päihderiippuvuuteen
ovat omalla kohdalla johtaneet. Näin saadaan arvokasta lisätietoa ehkäisevään työhön ja erilaisten riskiryhmien kanssa työskenteleville siitä, millä tavoin ja missä vaiheessa yksilön päihteiden käyttöön voi ja tulee yrittää vaikuttaa.
Kun omasta traumaattisesta tai kipeästä kokemuksesta tulee arvokkaan ja suuria
joukkoja hyödyttävän tiedon lähde, antaa se myös yksilölle mahdollisuuden tarkastella itseään uusin silmin. Sen sijaan, että hankaluuksia kohdanneet henkilöt jättäisivät taakse ongelmalliseksi kokemansa elämänalueet ja ihmissuhteet, he palaavat
käsittelemään ja jakamaan niitä. Oman selviytymisen jälkeen syntyy halu auttaa
vastuullisesti ja vastuuntuntoisesti kohtalontovereita sekä nostaa heitä vaikeuksien
syövereistä (Hyväri 2001, 171). Vuoropuhelu muiden samassa tilanteessa olevien ja
toisaalta niiden kanssa, jotka eivät ole eläneet samankaltaisia elämänvaiheita, lisää
ymmärrystä puolin ja toisin. Samoin mahdollisuus peilata omaa tilannetta muiden
reaktioiden, kysymysten, ajatusten ja oletusten kautta antaa myös yksilölle itselleen
uusia näkökulmia ja ajattelumalleja. Uusi asema tärkeän tiedon välittäjänä ja tuottajana voi muuttaa paitsi yksilön suhdetta itseensä, myös muiden suhtautumista yksilöön. Samalla yksilölle avautuu kanava yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja kuulluksi tulemiseen. Yleishyödyllisessä toiminnassa yksilö saa yhteisön tunnustuksen
ihmisyydelleen, todisteita siitä, että toimii oikein. (Harju, 2010.)

1.4. Laadukas ehkäisevä huumetyö
Ehkäisevässä huumetyössä puhutaan tarkoituksella mieluummin laadusta kuin tuloksellisuudesta. Ehkäisevän työn tuloksia on vaikea mitata tutkimuksilla, vaikka
yleisesti ollaankin yhtä mieltä siitä, että ehkäisevä on korjaavaa työtä kustannustehokkaampaa niin materiaalisilla kuin inhimillisilläkin mittareilla (ks. esim. Etelä-Pohjanmaan lapsiperhepalvelujen monialainen kehittäjäverkosto 2013). Minkä
tahansa ehkäisevän työn ei kuitenkaan voida olettaa olevan tuloksekasta tai hyödyllistä. Siksi on ollut tärkeää luoda laatukriteerejä, joiden avulla toimintaa voidaan
arvioida. Niitä on jäsennetty laajemmin ehkäisevän päihdetyön laatukäsikirjaan
ja sen pohjalta tiivistettyyn laatutähti-kuvioon (Soikkeli & Warsell 2013). Näiden
valossa projektia on tarkasteltu arviointia käsittelevässä osuudessa kappaleessa 3.
Ehkäisevän päihdetyön laatu ei ole vain arvokysymys, sillä vaade työn perustumisesta tutkimustietoon ja hyväksi havaittuihin käytäntöihin esiintyy myös 1.12.2015
voimaan tulevassa ehkäisevän päihdetyön laissa.
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Yadilainen päihdekasvastus rakentuu mm. Markku Soikkelin esittelemän virittävän
valistuksen ajatukselle. Tarkoituksena on tarjota nuorille työvälineitä, tietoa ja kimmokkeita päihdekysymysten pohtimiseen ja arviointiin. Virittävä valistus ei kerro
kohderyhmälle, mitä päihdeasioista tulee ajatella, vaan jättää johtopäätösten vetämisen kuulijalle itselleen. Kansainvälisessä päihdekasvatuksessa puhutaan myös
“life skills” -mallista eli elämäntaitojen opettamisesta. Päihdeasioiden puntarointi ja
arviointi on yksi elämäntaito muiden joukossa, ja se kehittyy parhaiten keskustelun
ja vuorovaikutuksen kautta.

YAD:n toiminnan yleiset periaatteet
»» Nuorilta nuorille -vertaisvaikuttaminen
»» Vapaaehtoisuus yhdistyksen toiminnan kulmakivenä
»» Sitoutumattomuus (poliittinen, uskonnollinen)
Kuva 1. Laatutähti (Soikkeli & Warsell 2013).
THL on kuvannut laadukkaan ehkäisevän päihdetyön kokonaisuutta laatutähtikuvion (kuva 1) kautta. Laatutähti esittää niitä prosesseja, jotka tulee ottaa huomioon
ehkäisevän päihdetyön kokonaisuuksia suunniteltaessa, toteuttaessa ja arvioitaessa.
THL:n rakentamat ohjeistukset ja suuntaviivat on koottu paitsi ehkäisevän päihdetyön tutkimuksen ja kansallisten toimintaohjeiden, myös EU:n huumeseurantakeskuksen EMCDDA:n julkaisemien ehkäisevän päihdetyön laatusuositusten pohjalta.

»» Suvaitsevaisuus (myös mielipidesuvaitsevaisuus!)
»» Kohderyhmätietoisuus
»» Monipuoliset näkökulmat päihde- ja huumekysymyksiin
»» Positiiviset vaihtoehdot päihteidenkäytölle
»» Yksilön voimavarojen ja vahvuuksien tukeminen

1.4.1. Päihdekasvatuksen suuntaviivat YAD:ssa
Youth Against Drugs on nimenä kovin jyrkkä – nuoret huumeita vastaan. Ideologisesti toiminta on kuitenkin enemmän hyvän elämän ja hyvien vaihtoehtojen puolesta kuin jyrkästi mitään vastaan. YAD ry:n toiminta perustuu nuorilta nuorille
suunnattuun vapaaehtoisvetoiseen päihdekasvatukseen, jota vuosien varrella on
täydennetty sekä nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille suunnatulla koulutustoiminnalla että nuorten ryhmille suunnatulla kokemusasiantuntijuustoiminnalla. Ammattilaisille suunnatun työn tarkoitus on parantaa nuorten kanssa työskentelevien valmiuksia arjessa tapahtuvaan päihdekasvatuksen toteuttamiseen.
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Virittävyyttä pyritään osaltaan tukemaan myös päihdekasvatuksen menetelmillä.
Yadilainen päihdekasvatus on rakennettu erilaisille toiminnallisille menetelmille,
joiden tarkoitus on osallistaa kohderyhmä rakentamaan päihdekasvatuksen kokonaisuutta, saada nuorten oma ääni kuuluviin ja samalla käsitellä juuri niitä päihteisiin liittyviä asioita ja ilmiöitä, jotka kohderyhmän silloisessa elämäntilanteessa
ovat keskeisiä. Toiminnalliset, osallistavat päihdekasvatusmenetelmät jättävät tilaa
nuorten omien kokemusten ja ajatusten kuulemiselle ja mahdollistavat kasvattajan
ja kohderyhmän välisen vuoropuhelun.
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Virittävyyden ohella päihdekasvatuksen arvopohjassa pyritään myös normikriittisyyteen ja moniarvoisuuteen. Kokemustietoa ja tutkimustietoa hyödynnetään ja
käytetään rinta rinnan, toisiaan täydentäen. Erityisesti ammattilaisille suunnatussa
koulutustyössä olemme viimeisen viiden vuoden aikana kiinnittäneet entistä enemmän huomiota myös mediakasvatuksen tärkeyteen osana päihdekasvatusta. Saatavilla olevan informaatiotulvan ollessa valtava täytyy sekä nuorilla että kasvattajilla
olla välineitä arvioida saamansa tiedon luotettavuutta ja validiutta. Medialukutaito
onkin yksi tärkeä kansalaistaito informaatioyhteiskunnassa.

1.4.2. Ei hinnalla millä hyvänsä
Päihdekasvatuksessa kannattaa pitää paino sanalla kasvatus, sillä niin sen arvolähtökohdat kuin oikeutuskin rakentuvat sen varaan. Kasvatus ei ole omien ajatusten,
tietojen, ihanteiden ja odotusten siirtämistä toiselle henkilölle vaan niiden keinojen
ja rakennuspalikoiden tarjoamista, joilla yksilö voi itse rakentaa oman mielipiteensä, toimintatapansa ja arvopohjansa. Kasvatuksen rakennusalustana on kaksisuuntainen, kunnioittava dialogi.
Päihdekasvatusta ei voi suunnitella itsenäisenä kokonaisuutena, vaan suunnitteluvaiheessa täytyy huomioida myös yleisen hyvinvoinnin ja terveyskasvatuksen
näkökulma. Jos päihdekasvatuksen nimissä vedotaan esimerkiksi nuorten mielenterveysongelmiin, työttömyyteen, ulkonäköongelmiin, seksuaalisiin ongelmiin,
taloudellisiin ongelmiin tai yksinäisyyteen tulee muistaa, että kaikkia näitä asioita
esiintyy myös sellaisten nuorten elämässä, jotka eivät ole päihteitä edes kokeilleet.
On eettisesti kestämätöntä esittää niitä jonkinlaisena rangaistuksena tai suorana
seuraamuksena päihteidenkäytöstä. Riskinä on, että näihin ilmiöihin liittyvä häpeä
kasvaa entisestään, jos päihdekasvatuksen keinoin luodaan illuusio siitä, että kaikki
elämän vastoinkäymiset ovat itseaiheutettuja. Lisäksi tulee pohtia, mikä on päihdekasvatuksen viesti niille, joiden elämässä on jo paljon erilaisia haasteita. Päihdetyön
tarkoitus ei voi olla kertoa nuorelle, että tällä ei ole enää mitään menetettävää.
Päihdehaitoista toki saa ja pitääkin puhua, mutta puhetavan pitää olla kunnioittava;
päihdekasvatuksen nimissä ei voida esimerkiksi tehdä naurunalaiseksi päihteiden
ongelmakäyttäjiä. Ongelmakeskeisyyden sijaan esiin olisi hyvä nostaa tulevaisuuden suunnitelmia ja haaveita, ja iloita nuorten kanssa heidän mahdollisuuksistaan ja
onnistumisistaan. Tarkoitus ei ole, että aikuinen kasvattaja määrittelee ulkopuolelta
nuoren hyvän elämän tai tavoittelemisen arvoiset asiat, vaan nuorelle täytyy antaa
tila ja mahdollisuus rakentaa oma visionsa itse. Päihdekasvatuksessa tärkeä kontaktin luoja kasvattajan ja nuoren välillä on se, että nuorelle annetaan asiantuntija-asema oman elämäntilanteensa suhteen.
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1.4.3. Laadukas kokemusasiantuntijatoiminta
YAD:n kokemusasiantuntijoiden tekemä ehkäisevä huumetyö on pääasiassa kysynnän ehkäisyä, joka kohdistuu nuorten pienryhmiin, joita huumeet erityisesti kiinnostavat ja/tai joilla on keskimääräistä suurempi riski käyttää huumeita. Toiminnassa pyritään vaikuttamaan näiden nuorten tietoihin ja asenteisiin sekä pienemmältä
osin käyttöön ja käyttötapoihin. Tavoitteena on lisätä yhtäältä nuorten tietoa omista
suojaavista ja altistavista tekijöistään sekä käytön ja lopettamisen motiiveista, ja
toisaalta ymmärrystä käyttömaailman todellisuudesta. Ryhmästä riippuen voidaan
myös painottaa keskustelua riskien ehkäisyn suuntaan.
Lisäksi projektissa on sivujuonteena toiminut vapaaehtoisten vertaisneuvojien
Myssyryhmä, joka on tehnyt verkkopohjaista riskiehkäisyä Päihdelinkin Savusauna-foorumilla. Myös Myssyryhmän vertaisneuvojat ovat saaneet tehtäväänsä perehdytyksen. He osallistuvat internetin keskustelupalstan keskusteluun ja jakavat omia
kokemuksiaan kannabiksen käytöstä ja siihen liittyvistä ilmiöistä. Savusauna on
kannabisspesifiä riskiehkäisyä ja vertaisneuvontaa, jossa YAD:n yhteistyökumppanina toimii Päihdelinkkiä ylläpitävä A-klinikkasäätiö.
EXPA-projektin toiminnassa korostuvat kolme huomioitavaa erityispiirrettä. Toiminnan sisältönä ehkäisevä huumetyö ei ole kokemusasiantuntijakentällä tyypillinen. Toisin kuin YAD:ssa, yleisemmin kokemusasiantuntijatoiminnassa pyritään
pääsemään vapaaehtoistyöstä ainakin osin vastikkeelliseen työhön. Lisäksi kokemusasiantuntija ei ainakaan nimikkeenä ole tyypillinen ehkäisevän huumetyön
kentällä. Näiden erityispiirteiden huomioiminen toiminnassa on ajoittain ristiriitojen välillä tasapainottelua, mutta pääosin tavoitteet ja tarpeet ovat samansuuntaiset.
Laadukkaan kokemusasiantuntijatoiminnan edellytyksinä pidetään yleensä osallistujien koulutusta, työnohjausta ja mahdollisuutta tukeen vertaisryhmässä (Kostiainen ym. 2014). Vapaaehtoistyön kanssa yhteistä on, että työtä täytyy olla tarjolla
tekijälleen sopivasti, tämän on päästävä itse vaikuttamaan osallistumisensa määrään
ja tasoon, ja toiminnan on oltava tekijälleen mielekästä ja palkitsevaa. Vapaaehtoisen tulee kokea tekemänsä työ merkityksellisenä ja tarpeellisena. Näihin asioihin
panostaminen on erittäin tärkeää.
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2.
Parastaen, tahtoen
ja kantapään kautta:

toiminnassa pohdittua ja opittua
Seuraavassa on koottu yhteen asioita, joita olemme projektin aikana oppineet tai
kokeneet muuten hyviksi käytännöiksi. Nämä ottaisimme huomioon, jos olisimme
aloittamassa projektia nykyisillä tiedoilla. Toimintaa on suunnannut kokemusasiantuntijaryhmän (nuoret aikuiset entiset huumeiden ongelmakäyttäjät) ja toiminnan
itsensä (ehkäisevä huumetyö) erityisyys ja toimintaan soveltuvien rajattu määrä.
Uskomme monien oppien olevan kuitenkin sovellettavissa myös toiminnastamme
poikkeaville ryhmille.

2.1. Ihmisiä toimintaan
Vapaaehtoiset kokemusasiantuntijat ovat luonnollisesti edellytys koko toiminnalle. Projektin aikana on kokeiltu erilaisia tapoja rekrytoida ja tiedottaa toiminnasta.
On myös kokeiltu tarjota toimintaa keskenään erilaisille kuntoutujille. Haasteena
on ollut tehdä toiminta tutuksi ja läheiseksi oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa,
sillä mahdollisten toimijoiden määrä ei ole kovin lukuisa. Joitain johtolankoja on
löydetty.
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2.1.1. Ollapa läsnä oikeaan aikaan

Ihmisten löytäminen oikeaan aikaan:
»» Kiinteät ja aktiiviset suhteet paikkakunnan toipuvia tukeviin tahoihin
»» Puskaradion hyödyntäminen
»» Luottamuksen ansaitseminen aidoilla ja luontevilla ihmisten kohtaamisilla
»» Mainostus ei toimi – se korkeintaan muistuttaa toiminnasta jo kiinnostuneita
»» Osallistujat ovat itse parhaita arvioimaan toiminnan oikea-aikaisuutta suhteessa
omaan kuntoutumiseen
»» Kuntoutumispoluiltaan mahdollisimman
homogeenisen ryhmän kokoaminen

YAD:n ihanteellinen
kokemusasiantuntijakokelas:
»» 18–35-vuotias nuori aikuinen

»» halu kertoa kokemuksiaan

»» asuu Tampereella tai Jyväskylässä

»» kyky ja halu toimia ryhmässä

»» riittävä (muttei liiallinen) etäisyys omiin
kokemuksiin

»» uskottavuus

»» oikea vaihe kuntoutumisessa (tarpeeksi
voimavaroja ja kyky sitoutua)
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»» tukiverkosto kunnossa
»» halu oppia lisää

Se sopivanikäisten ja samalla paikkakunnalla asuvien joukko, johon kuuluvat ovat
sekä otollisessa vaiheessa elämäänsä ja kuntoutumistaan sekä kiinnostuneita tämänkaltaisesta vapaaehtoistyöstä, ei ole suuren suuri. Siksi näiden ihmisten tavoittaminen onkin toiminnan kannalta hyvin oleellista. Pelkkä tavoittaminen ei kuitenkaan
riitä. Toimintaan osallistumisen kynnys ei saa olla liian korkea, ja vapaaehtoisten
tulee luottaa järjestävään tahoon. Tämän saavuttaminen vaatii luonnollisia kohtaamisia, yhdessä tekemistä ja tiettyä tuttuuden astetta. Kaltaistamme toimintaa alulle
saatettaessa olisi hyödyllistä, jos jollakulla toimintaa vetävistä työntekijöistä olisi
oman taustansa kautta valmiita suhteita toimijoihin. Ulkoapäin toipujakulttuuriin
sisään pääseminen vaatii aikaa.
Mainoksia emme kokeneet kovin oleelliseksi osaksi ihmisten tavoittamista. Esimerkiksi Facebook-kampanja tuotti yhteydenottoja kiinnostuneilta, mutta vain
yksi heistä todella jäi toimintaan; muut muuttivat mielensä osallistumisesta ennen
koulutuksen alkua. Pääsääntöisesti koulutusten osallistujat ovat tulleet puskaradion
kutsumina. Olemme myös todenneet tämän väylän tavoittavan tehokkaasti juuri
toimintaan parhaiten soveltuvat ihmiset. He ovat oikeassa vaiheessa kuntoutumistaan ja aidosti kiinnostuneita toiminnasta, ja heillä on todenmukainen kuva toiminnan sisällöstä, koska se on saatu jo toimintaan osallistuneelta vapaaehtoiselta.
Ensimmäisen koulutuksen jälkeen pyrimme valitsemaan koulutuksiin samankaltaisen kuntoutuspolun läpi käyneitä. Koska koulutus on lyhyt, ryhmäytymisen tulisi
olla helppoa. Ensimmäisessä koulutuksessamme pyrimme sekoittamaan korvaushoidossa käyviä, itsenäisesti käytön lopettaneita ja lääkkeettömän yhteisöllisen hoidon läpikäyneitä. Koimme tämän lisäävän turvattomuuden tunnetta osallistujissa
ja tekevän ryhmäytymisen erittäin vaikeaksi. Erityisesti korvaushoidossa olevia ja
lääkkeettömän yhteisöhoidon käyneitä NA-ryhmiin sitoutuneita oli osin mahdotonta muodostaa toimivaksi ryhmäksi.
Emme ole asettaneet koulutukseen osallistumiselle monia ehtoja. Vapaaehtoisten
täytyy olla oikeanikäisiä, kiinnostuneita toiminnasta ja tarpeeksi tietoisia siitä, mihin ovat lupautumassa. Heillä täytyy olla myös muita turvaverkkoja tai hoitokontakteja. Koulutuksen aikana he voivat pohtia lisää sitä, haluavatko ja jaksavatko he tehdä ehkäisevää huumetyötä kokemusasiantuntijoina. Emme velvoita koulutukseen
osallistuneita sitoutumaan keikkojen tekemiseen, vaan päinvastoin pohtimaan sitä,
mikä on heidän kannaltaan parhaaksi.
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2.1.2. Kokemusasiantuntijoiden motiivit osallistumiselle
Petra Pohjonen selvitti pro gradu -tutkielmassaan kokemusasiantuntijuustoiminnassa mukana olevien päihdetaustaisten nuorten aikuisten motiiveja osallistua
nuorille suunnatun päihdekasvatuksen tekemiseen. Tutkimukseen osallistui vapaaehtoisia Expa-projektin kahdesta ensimmäisestä koulutusryhmästä sekä KRIS-Tampere ry:n kokemusasiantuntijoita. Tiedonkeruu jaettiin kahteen eri osaan niin, että
ensimmäisessä osassa selvitettiin vapaaehtoisten motiiveja kokemusasasiantuntijuustoimintaan hakeutumiselle, ja toisessa osassa vähintään vuoden toiminnassa
mukana olleiden motiiveja toiminnassa pysymiselle.
Vapaaehtoisten kokemusasiantuntijoiden motiivit toimintaan mukaan tulemiselle
liittyvät pitkälti työn sisältöihin ja odotuksiin; halutaan auttaa, jakaa omaa kokemusta ja toisaalta kerätä itselle arvokasta tietotaitoa esimerkiksi tulevaisuuden työelämää tai opiskelua varten. Tärkeimmiksi motiiveiksi vapaaehtoiset mainitsivat
muiden auttamisen, itselle saadun avun jakamisen eteenpäin ja nuorten päihdeongelmien ehkäisyyn osallistumisen. Muita tärkeitä motiiveja olivat mielekäs päihteetön tekeminen vapaa-ajalle ja vapaaehtoistyö tapana toteuttaa kristillistä lähimmäisenrakkautta.

Päihdekasvatus
nuorten parissa
Kokemus avun
saamisesta
Alkuinnostus, toimintaan
mukaan lähteminen

Kuvio 1. Kokemusasiantuntijan polku
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Uuden
oppiminen

Ihmisenä
kasvaminen

Omat tunteet ja
tarpeet

Toiminnan
jatkaminen
Toimintaan
sitoutuminen

Varsinainen toiminta avaa kokemusasiantuntijalle uusia näkökulmia. Toimintaan
sitoutumisen myötä vapaaehtoistyö muuttuu henkilökohtaisemmaksi ja sitä tarkastellaan enemmän omien tunteiden ja vapaaehtoistyössä koettujen tilanteiden kautta.
Arki tarjoaa heijastuspintoja vapaaehtoistyössä opitulle. Kokemusasiantuntijuustoiminnassa vähintään vuoden ajan olleiden tärkeimmät motiivit ryhmittyvät kolmeen
osaan: 1. Uuden oppiminen, kuten päihteettömän elämän tukeminen ja arjen hallinnan parantaminen, 2. Päihdekasvatus eli nuorten kanssa tehtävän päihdekasvatuksen toteuttaminen ja sen sisältöjen kehittäminen, ja 3. Omat tunteet ja tarpeet,
kuten itselle saadun avun palauttaminen ja vapaaehtoistyö sovittamisen välineenä.
Tutkielman tulosten perusteella voidaan hahmottaa eräänlainen kokemusasiantuntijan polku (kuvio 1), jossa oppimisen, uusien kokemusten, toimintaan sitoutumisen
ja reflektion kautta omat motiivit ja toisaalta toiminnasta saatavat hyödyt muuttuvat.

2.2. Kokemusasiantuntijoiden koulutus:
Jalostamo
Koulutus on kenties hieman harhaanjohtava termi. Kokemusasiantuntijuus perustuu kokemukselle, joten asiantuntemukseen johtavan koulutuksen voisi kuvitella
tarjoavan tähän vaadittavia kokemuksia. Ehkä emme siten niinkään kouluta vaan
pikemminkin valmennamme vapaaehtoistyöntekijöitämme. Olemme halunneet
säilyttää mahdollisimman pitkälle kokemusasiantuntijan omaleimaisuuden, emmekä ole pyrkineet kouluttamaan hänestä tyypillistä (teoreettista) asiantuntijaa. Siten
Jalostamo-koulutuksen sisällöiksi ovat valikoituneet pääosin aineettomat työvälineet, joilla kokemustietoa pystyy hyödyntämään ehkäisevän päihdetyön välineenä
itseään vahingoittamatta.
Koulutuksen rakentaminen on ollut tasapainoilua pituudessa ja syvyydessä. Menetelminä ja lähestymistapoina osallistavuus ja toiminnallisuus ovat tuntuneet oikeilta
läpi prosessin. Koulutuksen pituutta on vaikea rakentaa oikein kaikille osallistujille,
sillä henkilökohtaiset taidot ja valmiudet, kuntoutumisen vaihe ja halu antaa aikaansa tällaiselle koulutukselle vaihtelevat osallistujien välillä. Osa kaipaisi syvällisempää asioiden pureskelua ja näkökulmien kertaamista useaan kertaan. Toiset ovat
miettineet asioita hyvinkin pitkälle ja kaipaavatkin lähinnä varmistusta ja sitä näkökulmaa, josta käsin asioita kannattaa tässä yhteydessä lähestyä. Olemme siksi yrittäneet kerätä koulutukseen kaikkein oleellisimmat asiat ja keskittyä niihin. Kukin voi
jatkaa harjoittelua ja asioiden pureksimista varsinaisen koulutuksen jälkeen purkuryhmässä tai osallistuen keikkoihin tarkkailijana tai kokemusasiantuntijaparina.
PARASTAEN, TAHTOEN JA KANTAPÄÄN KAUTTA: toiminnassa pohdittua ja opittua
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2.2.1. Tavoitteena hyvinvoivat ja osaavat
kokemusasiantuntijat

Koulutuksen hyvät käytännöt:
»» pienryhmäkoulutus
»» toiminnallisuus – harjoitellaan enemmän käytännössä eikä niinkään opetella
teoriassa
»» paljon ryhmäkeskustelua – jakamista ja toisilta oppimista
»» kestoltaan lyhyt ja tiivis
»» kokemusasiantuntijat eivät kaipaa hoitoa, vaan päihteettömän elämän tukea

Koulutuksen teemat:
»» Harjoitella käyttämään omia kokemuksia työvälineenä. Oppia, mitä kannattaa
nostaa esiin ja miten rajata asioita itsensä suojelemiseksi.
»» Oman kokemuksen reflektointi (oman kokemuksen yleisyys ja yleistettävyys,
elämänkokemusten erot ja yhtäläisyydet).
»» Tarjota tietoa ehkäisevän huumetyön periaatteista.
»» Perehdyttää YAD:n toimintaan ja arvoihin.
»» Tukea vapaaehtoisten itsetuntoa ja pystyvyydentunnetta, rohkaista ja mahdollistaa
voimaantumista. Siis tarjota kokemuksia osallistumisesta ja osaamisesta.
»» Opetella käyttämään päihdekasvatusmenetelmä Ränniä.
»» Tukea hyvinvointia ja päihteetöntä elämää.
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Hankkeen koulutuksen suunnittelussa keskeisin tekijä on ollut räätälöidä se juuri omalle kokemusasiantuntijajoukollemme sopivaksi. YAD:n kokemusasiantuntijat poikkeavat monessa suhteessa monien muiden toimijoista. He ovat kaikki nuoria aikuisia,
joista useimmille koulukokemukset ovat olleet vaikeita tai epämiellyttäviä. Heillä on
kaikilla ollut huumeongelma, joka on alkanut nuorella iällä – kuten heidän kuntoutumisensakin. Myös se aika, jossa kokemusasiantuntijatoiminta tuntuu ajankohtaiselta
ja mielekkäältä, jäänee monella verrattain lyhyeksi. Elämään alkaa tulla muita sisältöjä
kuten opiskelu, työ, parisuhde ja muut uuteen elämänvaiheeseen liittyvät asiat. On siis
ollut luonnollista järjestää koulutukset pienryhmille ja mahdollisimman tiiviinä kokonaisuuksina. Olemme pyrkineet löytämään tuottamallemme toiminnalle ja kokemusasiantuntijoidemme hyvinvoinnille kaikista oleellisimmat sisällöt.
Koulutuksen keskeisimpänä tavoitteena on tukea entisiä käyttäjiä jalostamaan kokemuksensa ehkäisevän huumetyön välineeksi. Kokemusasiantuntijalla tulisi viimeistään koulutuksen päätyttyä olla riittävä etäisyys kokemukseensa ja kyky jakaa
kokemuksiaan kohderyhmälle soveltuvalla tavalla. Kokemusten purkaminen sanallisesti on monille tuttua jo hoidosta ja vertaistukiryhmistä. Tietty etäisyys niihin on
jo saavutettu. Koulutuksen tavoitteena onkin valmentaa vapaaehtoisia jäsentämään
kokemuksensa uudella tavalla työvälineenä ja hyödyntämään sitä laadukkaasti ehkäisevässä huumetyössä. Omia kokemuksia käydään koulutuksen aikana läpi eri tavoin, jotta tarvittava etäisyys ja erilaiset näkökulmat saavutettaisiin. Ihmiselämään
mahtuu paljon erilaisia ja välillä keskenään ristiriitaisiakin kokemuksia. Siten oleellista on, että osaa palauttaa mieleen kunkin tilanteen kannalta sopivimmat.
Koulutus sisältää hyvin vähän perinteistä yksikanavaista ja teoreettista opetusta.
Meidän näkemyksemme mukaan koulutettavilla on lähes kaikki tarvittava tieto
kokemuksensa kautta. Yhteisillä keskusteluilla tiedolle ja kokemuksille tarjotaan
laajempia kehyksiä. Oman kokemuksen yleistettävyyden, tavallisuuden tai poikkeavuuden ymmärtäminen nähdään tutkimustiedon muistamista oleellisempana.
Jalostamon toisena selkeänä tavoitteena on lisätä vapaaehtoisten ymmärrystä laadukkaan ehkäisevän huumetyön periaatteista. Koulutuksen aikana pyritään siihen, että
keskeisimmät periaatteet muodostuvat kokemusasiantuntijoille ohjenuoriksi, joiden
mukaan he omaa kokemustaan rajaavat, jakavat ja valitsevat. Koulutuksen aihe on
ehkäisevän huumetyön osalta tarkasti rajattu. Siinä valmennetaan toimimaan tietyn päihdekasvatusmenetelmän sisällä. Siksi koulutukseen ei ole sisällytetty laajasti
kaikkia ehkäisevän päihdetyön menetelmiä tai käsitteitä. YAD:lla on muita erilaisia
koulutuksia, joihin kokemusasiantuntijoita rohkaistaan osallistumaan. Kokemusasiantuntijatoimintaan tarvittavat valmiudet on kuitenkin suunniteltu saavutettavan
Jalostamossa, jossa saa myös katsauksen siihen, mitä on YAD ry. Järjestöllä on omat
periaatteensa ja arvopohjansa, joista kokemusasiantuntijoiden on hyvä olla tietoisia.
PARASTAEN, TAHTOEN JA KANTAPÄÄN KAUTTA: toiminnassa pohdittua ja opittua

40
40

Vapaaehtoisten hyvinvointi ja toipumisen tukeminen on luonnollinen osa Jalostamoa. YAD:ssa on koettu, että kokemusasiantuntijatoimintaa järjestävänä tahona
meillä on moraalinenkin velvollisuus tukea vapaaehtoisten kuntoutumista. Tätä ei
pidä sekoittaa hoidolliseen työhön, vaan toiminnan tulee pysyä vapaata kansalaistoimintaa mahdollistavan järjestön perustehtävän sisällä. Koulutuksen suunnittelussa
ja toteutuksessa on keskitytty hyvinvoinnin tukemiseen mahdollistamalla osallistujien voimaantumista, vertaistukea ja päihteettömiä elämyksiä. Tavoitteena on tukea
osallistujien toimijuutta ja itsetuntoa. Vertaistuelle luodaan tilaa ja mahdollisuuksia.
Päihteettömät elämykset voivat olla pienempiäkin yhteisöllisyyteen ja yhteenkuuluvuuteen liittyviä hyvänolon kokemuksia. Toimintaan kuuluu elämyksellisiä osuuksia, koska niitä olemme kokeneet vapaaehtoisten kaipaavan. Heidän elämästään
kuluu iso osa epämukavuusalueella ja sinne itseään rohkaistaessa: on arjen rutiinien
harjoittelua, käytännön haasteita (kuten työttömyys ja mahdolliset velat), uusien
toimintatapojen opettelua, uuden identiteetin rakentamista ja suureen elämänmuutokseen sopeutumista. Sille vastapainoksi on hyvä saada hyvää oloa ja elämyksiä,
jotka muistuttavat itselle, että tehty työ kannattaa. Oleellista on tukea sitä kokemusta, että elämä on ja tuntuu hyvältä ilman päihteitä.
Koulutuksen jälkeen päihdekasvatuskeikoille voi osallistua aluksi joko ainoana
läsnäolevana kokemusasiantuntijana, kahden kokemusasiantuntijan työparina tai
ekoilla kerroilla myös sivusta seuraajana ja oppijana. Siten oppiminen saa jatkua
varsinaisen koulutuksen jälkeenkin.

2.2.2. Jalostamo käytännössä
Käytännössä koulutus on tiivistetty kahden illan ja viikonlopun kestäväksi kokonaisuudeksi. Jokainen tapaaminen aloitetaan kuulumiskierroksella, jonka aikana osallistujat pääsevät rauhoittumaan käsillä olevan asian äärelle ja toisaalta kuulemaan ja
jakamaan päivän tuntemuksia. Koulutuksen sisällöt käydään läpi pääosin ohjattujen
ryhmäkeskustelujen tai toiminnallisten menetelmien avulla. Tarkoituksena on, että
vapaaehtoiset ovat mahdollisimman suuressa osassa koko koulutuksen ajan. Kouluttaja toimiikin pääosin tavoitteiden asettajana, ohjaajana ja fasilitaattorina.
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Ohjelma:
1. ilta (2 h):
»» Toisiin osallistujiin ja kokemusasiantuntijatoimintaan tutustumista ja yhteisistä
periaatteista sopimista. Kotitehtäväksi: eritellä asioita, mitä ei halua kertoa, mitä
voi joskus tai jossain tilanteissa kertoa, ja mitä kokisi tärkeäksi nostaa aina esiin.

2. ilta (2 h):
»» Puretaan kotitehtävää: mietitään, miten kertoa asioita itseään suojellen, kerätään
yhteen tärkeitä esille nostettavia teemoja. Käydään läpi YAD:n ja laadukkaan
ehkäisevän työn periaatteet. Kotitehtäväksi: kirjoittaa oma tarina annettujen
ohjeiden mukaan.

Viikonloppu:
»» Perjantai-ilta (2h): Kerrotaan ja kommentoidaan omatarinoita. Rauhoitetaan mieltä
Mind-body bridging harjoituksella
»» Lauantai (7h): Käydään huumekasvatusmenetelmä Ränni läpi pohtien ja keskustellen. Tehdään harjoituksia, joissa käsitellään oman kokemuksen sijoittumista
laajempaan kontekstiin, tärkeiden teemojen esiin nostamista harjoitellen samalla
vuorovaikutustaitoja ja oman kokemuksen jakamista spontaanisti.
»» Sunnuntai (7h) : Kootaan yhteen koulutuksen oppeja. Tehdään hyvinvointia tukevia
tehtäviä ja annetaan palautetta toisille. Sovitaan tulevaisuuden käytännöistä ja
tehdään yhdessä jotain elämyksellistä.

PARASTAEN, TAHTOEN JA KANTAPÄÄN KAUTTA: toiminnassa pohdittua ja opittua
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2.3. Päihdekasvatus: Ränni
Projektissa on kehitetty kokemusasiantuntijuuteen perustuva huumekasvatusmenetelmä, jonka kohderyhmää ovat nuoret ja nuoret aikuiset. Projektin alussa tavoittelimme erityisesti peruskoulun päättäneitä nuoria, mutta kokeilujen kautta olemme
todenneet toiseksi hyvin mielekkääksi kohderyhmäksi huumeiden käytölle riskiryhmässä olevat yläkouluikäiset. Menetelmän perusajatuksena on aidosti keskustella nuorten kanssa – ei kaivaa meille mieluisia vastauksia heitä manipuloimalla. Menetelmän tarkoitus on helpottaa keskustelua ja nostaa esiin sellaisia teemoja, jotka
ovat samaan aikaan nuorille ajankohtaisia ja entisten käyttäjien sekä tutkimustiedon
näkökulmasta oleellisia.

2.3.1. Näin Ränni toimii

Rännin teemat:
»» Päihteiden käytölle altistavat ja suojaavat tekijät
»» Motiivit kokeilla ja käyttää huumeita
»» Millaista on (kaikessa moninaisuudessaan) käyttäjän arki erityisesti ihmissuhteiden
ja tunnekokemusten näkökulmasta
»» Motiivit lopettaa ja erilaiset väylät kuntoutumiseen
»» Kullekin nuorten ryhmälle ajankohtaiset aiheet ja kysymykset

Ennakkotehtävää lukuun ottamatta menetelmä perustuu ohjattuun pienryhmäkeskusteluun. Ennakkotehtävässä nuoret pohtivat omia huumeongelmilta suojaavia
ja niille altistavia tekijöitään nimettömästi täytettävässä Internet-kyselyssä. Noin
viikon kuluttua siitä tulee YAD:lta ohjaaja-kokemusasiantuntija-työpari keskustelemaan nuorten kanssa Ränni-menetelmää käyttäen. Käynnin jälkeen ryhmän
omalle ohjaajalle lähetetään linkit netissä täytettäviin palautekyselyihin (nuorille ja
tilaajalle) ja materiaalia jälkipuintia varten. Tässä materiaalissa on apukysymyksiä ja
hieman tietoa keskustelun tueksi sekä ohjeet unelmienpohtimistehtävän vetämiseen
ryhmän kanssa.
Päihdekasvatuskäynnin työntekijäroolissa voi toimia lisäperehdytyksen saanut ja
toiminnassa jo jonkin aikaa ollut kokemusasiantuntija tai toimintaan perehtynyt
työntekijä. Työntekijän roolina on synnyttää keskustelua ja ohjata menetelmää. Hän
vastaa siitä, että keskusteluun osallistuminen tuntuu turvalliselta niin nuorista kuin
kokemusasiantuntijastakin. Kokemusasiantuntijan tehtävänä on tuoda keskusteluun omia kokemuksiaan ja rohkaista muita osallistumaan. Kokemusasiantuntijalta
vaaditaan kykyä arvioida nopeasti, mitä omakohtaista jaettavaa hänellä on suhteessa puhuttuun, ja mikä on sen oikea ilmaisutapa kutakin kohderyhmää ajatellen.
Kokemusasiantuntijoita voi paikalla olla yksi tai useampia, riippuen vapaaehtoisten
aikatauluista, ryhmän koosta ja ryhmän vaativuudesta.
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Ryhmäkeskustelun tukena ja keskustelun helpottajana käytetään motiivi- ja kuvakortteja. Motiivikorttien avustamana keskustellaan erilaisista syistä kokeilla ja käyttää huumeita. Kutakin pyydetään pohtimaan, miksi saattaisi itse joskus kokeilla.
Myöhemmin keskustelussa etsitään yhdessä erilaisia tapoja toteuttaa valittuja tarpeita muilla keinoin kuin päihteillä. Kuvakorttien avulla pohditaan erilaisten käyttäjien (esimerkeiksi valittujen kokeilijan, satunnais- ja riskikäyttäjän) arkea, sosiaalisia suhteita ja kokemusmaailmaa. Mietitään yhdessä erilaisia käyttäjiä erottavia ja
yhdistäviä asioita – pohditaan, miksi toiset ajautuvat vaikeampiin tilanteisiin kuin
toiset. Riski- ja suojaavia tekijöitä käsitellään käytännön arjen näkökulmasta. Materiaaleista on näyte viereisen sivun kuvassa 2.
Viimeisessä tehtävässä nuoret pääsevät miettimään, mitä he haluaisivat tai pitäisivät parhaana sanoa läheiselleen, jos ovat tämän käytöstä huolissaan. Näitä asioita käydään yhdessä läpi keskustellen ja pohtien. Ryhmästä riippuen voidaan myös
keskustella hoitoon hakeutumisen esteistä tai sen helpottamisesta. Tässä vaiheessa
kokemusasiantuntija voi jakaa kokemuksiaan toipumisesta.
Menetelmällä ei pyritä tavoittamaan kaikkia nuoria. Nuoret eivät ainakaan enää ole
mikään yhtenäinen joukko, vaan pirstaloituneet ajan hengen mukaisesti erilaisiin
alaryhmiin ja -kulttuureihin. Ränni on suunnattu kokemusasiantuntijoidemme kaltaisille – nuorille joilla on paljon altistavia ja vain vähän suojaavia tekijöitä. Näissä nuorten ryhmissä osalla on jo ollut huumekokeiluja tai vähintään huumeiden
ihannointia. Näiden nuorten ja kokemusasiantuntijoiden voi olettaa puolin ja toisin
löytävän toisistaan jotain samaistumispintaa. Rännissä on tarkoitus keskustella riskeistä, mutta myös herätellä toivoa hyvästä elämästä ilman päihteitä. Tälle keskustelulle ei ole niin suurta tarvetta ryhmissä, joissa suhtaudutaan huumeisiin pääsääntöisesti kielteisesti. Rännin tavoitteena on kokeilujen ehkäisemisen ohella myös se,
että käyttöä ei jatkettaisi kokeilujen jälkeen.

2.3.2. Antoisaa mutta haastavaa
Menetelmä on kehitetty yhdistämällä kokemusasiantuntijoiden tärkeiksi kokemia asioita, nuorten toiveita ja tarpeita sekä tieteellistä tutkimusta. Menetelmässä
käsiteltävät teemat ja menetelmän toimintatapa on rakennettu erityisesti nuoret
huomioiden. Tässä on huomioitu nuorten kiinnostuksen kohteet ja kehitysvaihe
esimerkiksi keskittymällä käsittelemään sosiaalisia suhteita, tunteita, kokemuksia
ja motiiveja. Teemojen sisällöt sekä osa teemoista itsessään ovat kokemusasiantuntijoiden kehittämiä (kuten kuvien aiheet, käyttömotiivit ja toipumisesta puhumisen tärkeys). Kokonaisuus on rakennettu huomioiden tutkimustieto laadukkaasta
ehkäisevästä huumetyöstä, nuorten kehitysvaiheista, riippuvuuksista ja käyttäjistä.
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Kuva 2. Ränni-menetelmän materiaaleja: käyttäjätyypit ja näyte motiivikorteista
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Käytännössä menetelmän kehittämisessä on ollut mukana joitakin YAD:n nuoria
vapaaehtoisia, joiden kanssa on käyty läpi menetelmän osioita, materiaaleja ja teemoja. Menetelmän ensimmäinen versio kehitettiin ensimmäisen koulutuksen aikana yhdessä koulutettavien kokemusasiantuntijoiden kanssa. Lisäksi menetelmää on
kokeiltu esimerkiksi eri ehkäisevää päihdetyötä toteuttavien järjestöjen vapaaehtoisten koulutuspäivillä Kamavapailla. Kokeilujen ja palautteiden perusteella menetelmää on kehitetty edelleen eteenpäin.
Kokemusasiantuntijat ovat kokeneet käynnit pääsääntöisesti palkitsevina. Usein
käynti saa vanhat asiat pyörimään päässä jonkin aikaa. Kukaan ei ole kokenut asioiden jäävän liiaksi vaivaamaan ja painamaan mieltä. Toiminta antaa tekijöilleen erilaisia asioita. Osalla korostuu takaisin antamisen ajatus ja kiitollisuus siitä, mitä itse
on aiemmin saanut. Kokemusasiantuntijat ymmärtävät oman näkökulmansa erityisyyden ja arvon. Monet nauttivat nuorten kohtaamisesta ja itsensä haastamisesta.
Päihdetyö koetaan myös itsensä kehittämisenä ja uuden elämän tukena.
Arviomme mukaan menetelmä toimii paperilla erinomaisesti. Arviointitulosten
mukaan sitä on kehitetty hankkeen aikana oikeaan suuntaan. Valitettavasti todellisuus ei ole aina armollinen toimintaympäristö. Ensinnäkin menetelmä perustuu
aidolle keskustelulle, joka puolestaan vaatii avoimuutta ja luottamusta. Kaikilla osallistujilla on mahdollisuus vaikuttaa tilanteeseen myös kielteisesti. Esimerkiksi mikäli osallistujat eivät luota meihin ja odottavat meiltä aivopesusaarnaa, ei tilannetta
ole aina mahdollista muuttaa käytettävissä olevassa ajassa. Osassa ryhmistä, joissa vierailemme, ei ole keskinäistä luottamusta. Tällöin kaikki ryhmän keskinäiset
ristiriidat ovat läsnä myös meidän keskustelussamme. Aitoon vuorovaikutukseen
asettumalla otamme aina riskin siitä, ettei keskustelua synny.
Toinen kohtaamamme haaste on nuorten kohtaaminen. Kokemusasiantuntijan elämä
eroaa nuorten elämästä. Luonnollisesti samaistumista ei välttämättä tapahdu – ihmiset voivat olla liian erilaisia. Sen lisäksi kokemusasiantuntija on oletettavasti kokenut
paljon rajumpia asioita huumeisiin liittyen kuin nuoret. Niin sanotusti heidän tavanomaisensa eroavat toisistaan. Pyrimme välttämään pelottelua ja rajummilla kokemuksilla repostelua, mutta joskus sopivan tason löytäminen on hankalaa. Toisaalta
asioiden silottelu ja kokemusasiantuntijoiden pidättäytyminen jonkin kertomisesta
vähentävät heidän kertomansa aitoutta. Toisin sanoen se, mikä toiselle on ollut jokapäiväistä, voi toisesta kuulostaa pelottelulta. Myös tämä rajapinta vaihtelee ryhmien ja
yksilöiden välillä, joten sen löytäminen on vähintäänkin haastavaa.
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Tasapainoilun aiheita on muitakin. Porttiteoria leimaa ehkäisevää huumetyötä
edelleen nuorten mielissä. Osa nuorista tuntuu olettavan, että väitämme heidän
joutuvan huumekoukkuun ensimmäisestä kokeilusta. Näin emme tietenkään väitä,
mutta useat kokemusasiantuntijoistamme kokevat käyttönsä kehittyneen porttiteoriaa vastaavalla tavalla: on aloitettu tupakalla ja alkoholilla, kokeiltu kannabista
ja siirrytty siitä asteittain kovempiin huumeisiin ja sekakäyttöön. Uusia aineita on
kokeiltu, kun on alkanut tuntua, että aiemmat eivät enää riitä. Tämänkaltainen ajattelu on useimmiten kaukana kohderyhmän kokemusmaailmasta, ja vaikka jotkut
tulevaisuudessa saattavatkin kokea samoin, ei se vielä tunnu uskottavalta. Lisäksi
tämänkaltaisen ajattelun viljeleminen saattaa jollekulle toimia itseään toteuttavana
ennusteena: oletukseksi kehittyy uskomus, että kun on tietylle tielle lähtenyt, täytyy
se käydä loppuun. Kysymykseksi nouseekin jälleen, miten yhdistää rehellisyys ja
aitous kohderyhmälle sopivaan viestintään.
Ränni on muuttunut kaikilta osiltaan kokeilujen ja arvioinnin kautta. Itse käynnin
ajalta on vähennetty erilaisten lappujen ja korttien määrää. Tavoitteita on tarkennettu ja rajattu. On kehitetty materiaalia, joka jää käyntipaikkaan ja on ryhmän oman
ohjaajan käytössä, jos tämä haluaa jatkaa aiheen käsittelyä itsenäisesti käynnin jälkeen. Vaikka tarkoituksena ei ole pelotella tai aiheuttaa ahdistusta, on menetelmää
kehitetty siihen suuntaan, että vakavakin pysähtyminen aiheen äärelle on mahdollista. Usein ihmiset saattavat liiaksikin piiloutua huumorin taakse uusissa tilanteissa
tai vaikeita aiheita käsiteltäessä. Keskustelijoita kannustetaan jakamaan henkilökohtaisia kokemuksia, mutta aina osallistujien sopivaksi kokemissa rajoissa. Nuoret
ovat saamiemme kyselytulosten valossa kokeneet keskustelun ja omien ajatustensa
jakamisen turvalliseksi. Päihdeasioiden pohtimisen ja ymmärryksen lisääntymisen
suhteen osallistujien arviot ovat parantuneet menetelmän kehittämisen myötä. Arviointimme tuloksia kuvataan tarkemmin kolmannessa luvussa.

PARASTAEN, TAHTOEN JA KANTAPÄÄN KAUTTA: toiminnassa pohdittua ja opittua

48
48

Purkuryhmän toiminnassa tarjotaan iloa, elämyksiä ja jotain, mitä odottaa. Kokemusasiantuntijoiden elämä ei yleensä ole helpoimmasta päästä. Uuden elämäntavan
opettelu, päihteettömyys, uudet sosiaaliset suhteet ja vanhojen uudelleenrakentaminen, rahahuolet ja ylipäätään arjen pyörittäminen kunnialla ovat kelle tahansa
raskas kuorma kannettavaksi. Kaikilla kokemusasiantuntijoilla on olemassa hyvät
vertaistuelliset ja/tai ammatilliset hoitosuhteet, mutta toipuminenkin on kuormittavaa. Se on työtä oman itsen kehittämiseksi. Siten vapaaehtoisilla on suuri tarve
kevennykselle, vapautumiselle ja ilolle. Elämykset voivat osaltaan muistuttaa, että
puurtaminen tulevaisuuden eteen kannattaa.

2.4. Kokemusasiantuntijoiden tukeminen
vapaaehtoistyössä – purkuryhmä
Purkuryhmällä tarkoitetaan kokemusasiantuntijoiden tapaamisia koulutuksen jälkeen. Niitä on järjestetty keskimäärin kerran kuukaudessa kesäkuukausien taukoa
lukuun ottamatta. Tapaamisten tarkoituksena on yleisen yhteydenpidon lisäksi tukea ja palkita kokemusasiantuntijoita vapaaehtoistyössä ja kuntoutumisessa. Toiminnan sisältö on alun jälkeen muotoutunut osallistujien toiveiden ja tarpeiden
ehdoilla. Tapaamisia järjestää ja ohjaa projektin työntekijä.

2.4.1. Jakaminen, tukeminen ja yhteiset hyvät hetket
Purkuryhmän keskeisimmät tavoitteet ovat vapaaehtoisten hyvinvoinnin, jaksamisen ja motivaation tukeminen sekä kehittyminen vapaaehtoistyössä työnohjauksellisella tuella. Hannula (2014) tiivistää vapaaehtoistyön työnohjauksen olevan omassa
vapaaehtoistehtävässä oppimista ja kehittymistä reflektion avulla. Sen päämäärä on
hänen mukaansa auttaa vapaaehtoisia kehittymään ihmisyydessä ja maallikkoauttamisessa. Nämä ovat purkuryhmänkin tavoitteita. Puhumme projektissamme työnohjauksellisesta tuesta (emme työnohjauksesta), sillä vaikka toiminnassa on samoja
tavoitteita ja työtapoja, se ei kaikilta osin vastaa työnohjauksen kriteerejä. YAD:n
toiminta eroaa työnohjauksesta siten, että ryhmää ei ohjaa työnohjaajakoulutuksen
käynyt henkilö ja tavoitteissa korostuvat kehittymisen lisäksi hyvinvoinnin tukeminen ja vapaaehtoisten palkitseminen.
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Tärkeää on, että vapaaehtoistyö ei ole lisäkuormitustekijä, vaan antaa vähintään sen,
minkä työnä teettää. Tämä on mielestämme ainoa oikeudenmukainen asetelma.
Kun kyse on vielä nuorista aikuisista, joiden käytön lopettamisesta ei ole kulunut
välttämättä kovin kauan, täytyy heidän hyvinvointinsa huomioida erityisen hyvin.
Osa saattaa olla hyvinkin halukkaita antamaan aikaansa ja kokemuksiaan toiminnalle, mutta jaksaminen ei välttämättä ole innostuksen tasolla. Moni haluaa hypätä
uuteen täysillä antautuen, mutta jaksaminen ja kyky pitää arki tasapainossa omien
voimien ja käytettävissä olevan ajan suhteen vaihtelee. Uuden elämän hallintataidot
ovat vasta kehittymässä. Haasteita voi syntyä myös siitä, että osallistujien tarpeet
ovat ajoittain erilaisia. Vapaaehtoiset voivat olla kuntoutumisessaan eri vaiheissa.
Siksi toiminnan pyörittäjällä tulee olla tarpeeksi aikaa seurata ja kuunnella heidän
toiveitaan ja tuntojaan.

2.4.2. Käytännön toteutus ja matkan varrella opittua
Projektin alkaessa oletuksena oli, että kokemusasiantuntijat kaipaisivat kuntoutuksellisempaa tukea. Projektin aikana on kuitenkin käynyt selväksi, että niillä vapaaehtoisilla, jotka ovat toiminnan kannalta oikeassa kuntoutumisen vaiheessa, on
yleensä toimivat hoitosuhteet ja/tai tukiverkostot. Lisäksi nyt tuntuu ilmiselvältä,
että toiminnassa tulisikin korostaa vapaaehtoisten osaamista ja toimijuutta tarvitsevuuden sijasta. Siinä missä päihdekasvatuskeikoilla käydään läpi menneisyyttä,
tulee purkuryhmässä keskittyä nykyhetkeen ja tulevaan.
Käytännössä tapaamisten painotukset ovat vaihdelleet siten, että joka toinen kerta
on painottunut keskusteluun ja päihdekasvatuskeikkojen purkamiseen (eli lähemmäs työnohjausta) ja joka toinen kerta ollaan tehty yhdessä jotain elämyksellisempää ja toiminnallisempaa. Työnohjauksellisemmat tapaamiset on järjestetty toimistolla pienen ruokailun tai kahvin kera. Niissä toistuva osuus on kuulumisten
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vaihto, jossa varmistetaan, että kaikki tulevat kuulluksi. Lisäksi käydään läpi kaikki
edellisen tapaamisen jälkeen tehdyt keikat. Loppuohjelma vaihtelee tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Muina kertoina on käyty esimerkiksi elokuvissa, sukeltamassa,
stand up -keikalla ja pelaamassa paintballia. Lisäksi kesätaukojen aikana on järjestetty useamman päivän tukileiri yhdessä KRIS ry:n ja Spartak Kajaani ry:n kanssa.
Syksyllä 2015 kävimme aktiivisimpien kokemusasiantuntijoidemme kanssa Lontoossa tutustumassa paikalliseen huumetyöhön.
Osallistujia tapaamisissa on ollut hyvin vaihtelevasti. Vaikka tapaamisista on ilmoitettu hyvissä ajoin etukäteen, sovittu mahdollisuuksien mukaan kaikkien aikatauluihin sopiviksi ja muistutettu samana tai edellisenä päivänä, osallistuminen on monesti
ollut vähäistä. Yhteydenpito vapaaehtoisiin on tapahtunut pääosin tekstiviestein ja
sosiaalisessa mediassa. Olemme tulkinneet osallistumisen vaihtelun johtuvan vapaaehtoisten toiminnantäyteisestä elämästä, vaihtelevasta tarpeesta työnohjaukselliselle
tai muulle tuelle ja toipumisen vaiheesta. Aina tarjottu toiminta ei myöskään ole ollut
tarpeeksi houkuttelevaa. Keikoista johtuva kuormitus kestää yleensä korkeintaan päivän tai pari, joten psyykkistä purettavaa purkukerroilla ei useinkaan enää ole. Päihdekasvatuskäynnit seuraavat suunnilleen samaa kaavaa, joten kokemusasiantuntijoilla ei
välttämättä ole jatkuvaa tarvetta kehittyä työssä edelleen. Myös eri kaupunkien välillä
tuntuu olevan eroja. Tampereella päihdekuntoutujille on tarjolla runsaammin muuta
toimintaa, kun taas Jyväskylässä YAD:n kaltaisia toimijoita ei juuri ole. Mahdollisesti
siksi jyväskyläläiset ovat osallistuneet ahkerammin toimintaan. Meillä työntekijöillä
ei ole ollut luontevaa paikkaa nähdä kaikkia kokemusasiantuntijoita purkukertojen ja
keikkojen välillä noin muuten vaan. Siksi olemme olleet riippuvaisia siitä, että kokemusasiantuntija itse tai muut ryhmäläiset ilmoittavat, jos vapaaehtoisten voinnissa tai
arjessa tapahtuu merkittäviä muutoksia. Mikäli epäilyjä kokemusasiantuntijan huumeettomana pysymisestä on tullut ilmi, on asiasta keskusteltu asianomaisen kanssa
ja selvitetty tilannetta tarkemmin. Toiminta edellyttää huumeettomuutta ja kuntoutumiseen sitoutumista, mutta jokainen tilanne arvioidaan erikseen. Kunkin polku on
yksilöllinen, ja sen mukaan on myös toiminnassa elettävä.
Kuten jo aiemmin todettiin: päihdekasvatuskeikoilla puhutut asiat saattavat pyöriä
päässä sen päivän ja seuraavan, mutta kahden viikon päästä kokemusten purkamiseen ei enää koeta tarvetta. Tämän vuoksi on korostunut tarve purkaa keikka kokemusasiantuntijan kanssa heti käynnin jälkeen. Tähän on kehitetty keskustelupohja,
joka käydään läpi jokaisen keikan jälkeen. Oleellista on tarjota kokemusasiantuntijalle turvattu tilaisuus keskustella häntä vaivaavista asioista ja antaa myönteistä palautetta. Kun huomaamme – kuten yleensä – keikan onnistuneen kokemusasiantuntijan
osalta hyvin, työntekijän on tärkeää myös kertoa se vapaaehtoiselle, koska ensinnä-
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kin tämän oma tulkinta tilanteesta on usein kriittisempi, ja toiseksi onnistumiskokemuksilla on voimaannuttava vaikutus. Toki onnistumiset tarjoavat samalla myös
työntekijälle mahdollisuuden oppia ja kehittää niin itseään kuin menetelmäämme.
Monien muiden toimijoiden kokemusasiantuntijat saavat rahallisen korvauksen
tekemästään työstä. Tämä on kokemusasiantuntijakentällä laajemminkin tavoiteltu suunta. YAD:ssa olemme palkinneet vapaaehtoisia yhteisellä toiminnalla.
Valinta johtuu useammastakin tekijästä. Ensinnäkään emme pyydä ainakaan tällä
hetkellä päihdekasvatuksesta rahallista korvausta, koska se kasvattaisi päihdekasvatuksemme tilaamisen kynnystä. Olemme vaatineet kokemusasiantuntijoillemme
korvauksen ainoastaan isommista ja tavanomaisesta poikkeavista tilaisuuksista ja
ammattilaisille suunnatuista koulutuksista. On myös tuntunut hankalalta arvottaa
kokemusasiantuntijoiden tekemää vapaaehtoistyötä suhteessa muiden vapaaehtoisten tekemään työhön, vaikka niissä onkin toki eroja. Yhtä kaikki vapaaehtoisten
tukeminen on tärkeää YAD:ssa ja kokemusasiantuntijoiden ansaitsema erityinen
palkitseminen työn raskaamman luonteen vuoksi on myös otettu huomioon. Tulevaisuuden huoleksi jää, kuinka tämä voidaan mahdollistaa projektin päätyttyä.

2.5. Kannabisspesifiä vertaisneuvontaa ja
haittojen vähentämistä netissä: Myssyryhmä
YAD:lle kannabiksen käytöstä aiheutuvien haittojen tunnistaminen ja tunnustaminen ei ole syy moralisoida eikä syytellä käyttäjiä. Näemme, että haittojen vähentämistä on yhtä lailla yhteiskunnallinen vaikuttaminen käyttäjien ihmisoikeuksien
tasa-arvoisen toteutumisen puolesta kuin myös kiihkoton ja asiallinen tiedottaminen erilaisista riskeistä, vähemmän haitallisista käyttötavoista tai keinoista välttää
rekisterimerkinnöistä aiheutuvia sosiaalisia ongelmia. YAD on osallistunut kannabiskeskusteluun Myssy pois silmiltä -kampanjoidensa kautta. Kampanjoiden kohderyhmänä ovat osaltaan kaikki kannabiskeskusteluun osallistuvat, mutta erityisesti
käyttäjät. Haluamme tukea asiallista ja monipuolista keskustelua ja levittää tieteellisen tiedon ohella myös kokemustietoa suoraan käyttäjiltä käyttäjille. Käyttäjät itse
tietävät parhaiten, mitä haittoja kannabiksen käyttö tuo mukanaan, joten päätimme
tehdä haittojen vähentämistyötä yhteistyössä heidän kanssaan. Konkreettisena toimena syntyi seuraavalla aukeamalla esiteltävä Myssyryhmä.
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2.5.1. Myssyryhmä
Paljon hyvää keskustelua tuottanutta Myssy-kampanjaa haluttiin laajentaa kannabiksenkäyttäjien kokemustiedon hyödyntämisen suuntaan, ja YAD:n sisällä tämän nähtiin istuvan parhaiten Expa-hankkeeseen. Myssytoiminta eroaa kuitenkin
muusta kokemusasiantuntijuushankkeen toiminnasta sekä työn sisällön että kohderyhmän suhteen. Vaadimme Expa-hankkeessa kokemusasiantuntijoina toimivilta
vapaaehtoisilta huumeettomuutta, koska heidän työnsä on antaa kanssamme päihdekasvatusta nuorille. Myssy-kampanjassa on kuitenkin kyse haittojen vähentämisestä ja riskiehkäisystä, joiden kohderyhmänä ovat kannabiksenkäyttäjät. Niinpä
vapaaehtoisiksi haluttiin myös edelleen kannabista käyttäviä. Myssyryhmä koottiin
ihmisistä, joilla on kokemusta kannabiksen käytöstä ja mielenkiintoa osallistua siitä
aiheutuvien haittojen vähentämiseen. Siinä missä Expan päihdekasvatus on selkeästi YAD:n järjestämää toimintaa, Myssyryhmän toiminnasta rakennettiin vapaamuotoisempaa ja löyhemmin järjestön viralliseen linjaan sitoutuvaa toimintaa, joka
myös suunniteltiin mahdollisimman vähän työntekijän ohjausta ja muita resursseja
vaativaksi. Myssyryhmäläisiä ei kutsuta kokemusasiantuntijoiksi vaan vertaisneuvojiksi, eivätkä he edusta ensisijaisesti YAD:ia vaan itseään ja omia mielipiteitään.
YAD:n ja yhteistyökumppaneidemme rooli on mahdollistaa kannabisaiheisen kokemustiedon hyödyntäminen haittojen vähentämisessä ja riskiehkäisyssä.

Myssyryhmän vapaaehtoisille asetetut vaatimukset:
»» ikä 18–35
»» kokemusta kannabiksen käytöstä (lääke- tai päihdekäytössä)
»» vastuullisuus: tunnustaa olemassa olevat haitat ja pyrkii toiminnallaan vähentämään
niitä
»» valmis jakamaan omia kokemuksiaan käytöstä, sen haitoista ja niiden vähentämisestä anonyymisti verkossa
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Myssyryhmä osallistuu sen pohtimiseen, mitä YAD voisi tehdä kannabiksen käytöstä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. Ryhmän toiminta on suunnattu Internetissä tapahtuvaan kannabishaittojen vähentämiseen, ja ryhmään pidetään myös
yhteyttä verkon välityksellä. Myssyryhmäläiset toteuttavat vertaisneuvontaa Internetissä, Päihdelinkin keskustelufoorumin Savusaunassa. Myssyryhmäläisillä on
myös mahdollisuus osallistua halutessaan YAD:n kannabisaiheisten materiaalien
kehittämiseen.

2.5.2. Rekrytointi ja perehdytys
Koska Myssyryhmän tekemä vertaisneuvonta ja muu haittojen vähentämistyö keskittyy verkkoon, toteutimme myös rekrytoinnin yksinomaan Internetissä. Ajatus
käyttäjien kokemustietoa hyödyntävästä vertaisneuvonnasta vaikutti herättävän
rekrytoinnin kohderyhmässä mielenkiintoa. Onnistuimme tavoittamaan kohderyhmää yllättävänkin hyvin yksinkertaisilla keinoilla, jo olemassa olevia kanavia
hyödyntäen: käytimme apuna Myssykampanjan Facebook-sivua ja YAD:n Kiinnostaako huumeet -blogia, jossa kirjoitimme haittojen vähentämisestä ja Myssyryhmän tarkoituksesta. Rekrytointi onnistui hyvin: koulutukseen osallistui lopulta
kuusi asettamamme kriteerit täyttävää ihmistä. Kuten olimme toivoneet, saimme
ryhmään molempien sukupuolten edustajia. Myssyryhmä koostuu tavallisista nuorista aikuisista, joilla on kokemusta kannabiksen käyttämisestä. Suurimman osan
elämässä kannabis on edelleen mukana, muttei määräävänä elementtinä. Osa kannabista käyttävistä myssyryhmäläisistä käyttää kannabista ensisijaisesti päihteenä,
osa taas lääkkeenä.
Myssyryhmäläiset kutsuttiin ensin kerran YAD:n toimistolle ideoimaan tulevaa toimintaa, jotta ryhmäläisillä on mahdollisuus tutustua toisiin ryhmäläisiin ja vaikuttaa tulevaan toimintaan. Ryhmäläiset perehdytettiin myöhemmin tehtäväänsä parin
tunnin mittaisella koulutuksella, johon oli mahdollista osallistua paikan päällä tai
etäyhteyden kautta sähköisesti. Perehdytyksessä käytiin läpi samantyyppisiä asioita
kuin kokemusasiantuntijakoulutus Jalostamossa, joskin suppeammin, sekä verkossa
toimimiseen liittyviä asioita. Käsittelimme tutkimus- ja kokemustiedon eroja, hyvän
nettikeskustelun elementtejä ja vertaisneuvonnan kannalta tärkeitä asioita, kuten
tarvetta määritellä raja yksityisen ja julkisen välillä. Lisäksi kävimme läpi Päihdelinkin keskustelun säännöt ja käytännöt.
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2.5.3. Haittoja vähennetään päihdelinkin Savusaunassa
Päihdelinkki on A-klinikkasäätiön ylläpitämä, niin ongelmista kärsiville kuin ammattilaisillekin suunnattu kattava verkkosivusto, jolla käsitellään erilaisia riippuvuuksia. Sivuston sisältö on tuotettu yhteistyössä ammattilaisten ja palvelun käyttäjien kanssa. Yksi Päihdelinkin suosituimmista palveluista on eri osa-alueisiin jaettu
keskustelualue, jossa kuka tahansa voi keskustella anonyymisti muiden samasta
aiheesta kiinnostuneiden kanssa. A-klinikkasäätiön työntekijät valvovat keskustelua foorumilla, jotta esimerkiksi huumeiden käyttöön kehottavat ja muut sääntöjen
vastaiset viestit saadaan suodatettua pois.
Päihdelinkin keskustelualuella on jo pitkään toiminut haittojen vähentämiseen
tähtäävä Sauna-keskustelualue, jossa sana on vapaa kaikkien päihteiden käyttöön
liittyen. Varsinkaan satunnaisesti kannabista käyttävät eivät usein identifioidu huumeidenkäyttäjiksi, joten he eivät välttämättä tunne kuuluvansa joukkoon kaikkien
huumeiden käyttöä käsittelevällä keskustelualueella. Syksyllä 2014 avattu, kannabiksenkäyttäjille kohdennettu Savusauna-keskustelualue keskittyy kannabiksesta
aiheutuvien haittojen vähentämiseen. Savusaunan ajatuksena on olla se paikka,
jossa voi kysyä toisilta käyttäjiltä apua ja neuvoja kannabikseen liittyvissä asioissa. Savusauna tuotetaan A-klinikkasäätiön ja YAD:n yhteistyönä: A-klinikkasäätiön
työntekijät hoitavat valvonnan ja YAD tarjoaa foorumin käyttäjien avuksi vertaisohjaajia, jotka vastaavat heille esitettyihin kysymyksiin. Vertaisohjaajina toimivat
myssyryhmäläiset eivät edusta foorumilla YAD:n mielipiteitä ja linjoja, vaan itseään
ja omaa kokemustaan kannabiksen käyttämisestä. Savusaunassa järjestetään myös
asiantuntijavetoisia teemaviikkoja keskustelijoita kiinnostavista aiheista. Teemaviikkoja on järjestetty liittyen lakiasioihin, kannabiksen terveydellisiin vaikutuksiin,
kannabiksenkäytöstä aiheutuvien haittojen vähentämiseen sekä käyttäjien ja läheisten väliseen kommunikaatioon. Kysymyksiin on ollut vertaisohjaajiemme lisäksi
vastaamassa asianajajia, päihdelääkäri sekä läheis- ja perhetyön ammattilainen.

2.5.4. Käytännön kokemuksia
Savusauna ei ole herättänyt kohderyhmässään kiinnostusta siinä määrin kuin etukäteen toivoimme; keskustelu ei ole ollut erityisen vilkasta. Asiantuntijoille on kyllä
esitetty kysymyksiä teemaviikoilla ja niiden ympärillä on käyty keskustelua, mutta
spontaani keskustelu on ollut suhteellisen vähäistä. On mahdollista, että tällaiselle
palvelulle ei ole kovin suurta kysyntää, mutta voi myös olla, ettei palvelun markkinointi ole tavoittanut kohderyhmäänsä tarpeeksi hyvin. Toisaalta myös julkisen
kannabiskeskustelun perusteella vaikuttaisi siltä, ettei suurin osa kannabiksenkäyttäjistä pidä käyttöään ongelmallisena, mikä voi vähentää Savusaunan kaltaisen pal-
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velun tarvetta – tai ainakin sen vetovoimaa käyttäjien keskuudessa. Savusaunassa
käydyt keskustelut kertovat kuitenkin siitä, että Savusaunan löytäneet käyttäjät havaitsevat haittoja ja haluavat keskustella niistä muiden kanssa. Hyviä ja asiallisia
keskusteluja on käyty muun muassa kiinnijäämisen seurauksista opiskelu- ja/tai
työuralle, kohtuukäytöstä, vieroitusoireista, käytön paljastumisesta vanhemmille tai
sukulaisille sekä käyttäjien läheisten huolesta.
Puolivuotisena kokeiluna aloitettu Savusauna päätettiin vakiinnuttaa osaksi Päihdelinkin foorumia, koska sille on kuitenkin huomattu olevan jonkinlainen sosiaalinen
tilaus. Pieni käyttäjäryhmä on löytänyt palvelun, ja heidän voidaan olettaa hyötyvän
siitä. Jatkamista puolsi myös se, että kulut toiminnasta ovat olleet verrattain pienet, koska Päihdelinkin foorumi on joka tapauksessa olemassa, ja viestien pienehkö
määrä tarkoittaa myös vähäistä moderoinnin tarvetta. Myös YAD:n osalta kulut ovat
olleet varsin kohtuulliset: korvasimme myssyryhmäläisille julkisten liikennevälineiden matkakulut järjestämiimme suunnittelu- ja tutustumistapaamiseen sekä koulutukseen, minkä lisäksi vapaaehtoisia muistettiin joulun alla postitse pienillä pusseilla syötäviä hampunsiemeniä ja hampputoffeella. Toisin sanoen vapaaehtoisten
palkitseminen on ollut luonteeltaan lähinnä symbolista. Koska myssyryhmäläiset
ovat pysyneet mukana varsin maltillisesta panostuksestamme huolimatta, voimme
olettaa heidän pitävän toimintaa mielekkäänä ja tarpeellisena. Vaikuttaisi siltä, että
he ovat mukana mielenkiinnosta järjestämäämme vapaaehtoistoimintaa kohtaan.
Etukäteen mietimme, miten keskustelu saadaan pysymään asiallisena. Sovimme linjaksi, että laillistamiseen liittyvä keskustelu ei kuulu Savusaunaan, sillä sille on muita
kanavia. Tämä kirjattiin keskustelun sääntöihin. Ilmoilla oli silti uhkakuvia siitä,
että kannabisaiheinen keskustelu lähtee väärille raiteille, jolloin sen suitsimiseen
tarvittaisiin aktiivista moderointia. Sen käyttäjät taas olisivat saattaneet kokea tarpeettomaksi sensuuriksi. Tavallisten foorumilaisten lisäksi meitä askarrutti myös se,
kuinka hyvin kannabista käyttävät vapaaehtoisemme pysyvät verkkokeskusteluissa
asiassa – onhan anonymiteetin suojista tunnetusti helppo huudella, ja kannabiskeskustelussa törmää usein puheenvuoroihin, jotka eivät ehkäisevän työn näkökulmasta ole ainakaan rakentavia. Jo tutustuminen myssyryhmäläisiin perehdytyksen
yhteydessä vakuutti minut siitä, ettei tätä ongelmaa ainakaan heidän kohdallaan ole.
Myös muut pelkomme osoittautuivat turhiksi. Tähän mennessä sen enempää myssyryhmäläiset kuin muutkaan eivät ole aiheuttaneet Päihdelinkin moderaattoreille
harmaita hiuksia. Myssyryhmäläisten keskusteluissa esittämät puheenvuorot ovat
olleet poikkeuksetta asiallisia.

PARASTAEN, TAHTOEN JA KANTAPÄÄN KAUTTA: toiminnassa pohdittua ja opittua
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Miksi sosiaalinen tilinpito?
Kokemusasiantuntijuus ehkäisevässä huumetyössä -hanke (Expa-hanke) on Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) rahoittama ehkäisevän huumetyön projekti.
Expan tavoitteiden toteutumisen seuraamista varten on hankkeen alusta saakka
kerätty tilastotietoa ja käytännön kokemuksia toiminnasta. Koulutusten palautekyselyjen, eri ryhmille tehtyjen Webropol-kyselyjen ja muun tiedonkeruun kautta
on saatu monipuolisesti tietoa Expan toiminnasta ja konkreettisista saavutuksista.
Rahoittajalle raportoinnin ohella tätä materiaalia on käytetty hankkeen toiminnan
kehittämiseen.
Sosiaalinen tilinpito on ollut jo muutaman vuoden käytössä YAD:lla infopiste- ja
festarityössä sekä Street Teamin toiminnassa, ja konsepti on havaittu toimivaksi
toiminnan tulosten sekä laadun arvioinnin apuvälineeksi. Tästä syystä sosiaalista
tilinpitoa päätettiin hyödyntää myös Expa-hankkeen toiminnan arviointiin ja seurantaan. Sosiaalisen tilinpidon tavoitteena on tuoda taloudellisen tilinpidon rinnalle
sosiaalisten ulottuvuuksien näkökulma, joka etenkin järjestötoiminnassa on vähintään yhtä tärkeä, ellei jopa tärkeämpi kuin taloudellinen näkökulma. ”Sosiaalinen
tilinpito™ tarkoittaa tietylle ajanjaksolle määriteltyjen tavoitteiden toteutumisen
seurantaa”, joka pitää sisällään organisaation sosiaalisen budjetin eli sosiaaliset tavoitteet ja niiden indikaattorit. (Björk & Siltanen 2009.) Expa-hankkeessa sosiaalisella tilinpidolla on pyritty kokoamaan yhteen tietoa, joka helpottaa toiminnan
arviointia ja kehitystä.

Sosiaalinen tilinpito

Lähdeviitteet.................................................................................................................................... 119

Sosiaalinen tilinpito on viitekehys sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tulosten ja vaikutusten mittaamiselle ja osoittamiselle. Se tarkoittaa tietyn ajanjakson tarkasti ja
etukäteen määriteltyjen odotusten säännöllistä seurantaa ja tulosten ulkoisesti tarkastettua kokonaisvaltaista raportointia. Sosiaalinen kirjanpito ja tilintarkastus antavat
organisaatiolle mahdollisuuden kehittää seurantaansa, dokumentointiaan ja raportointiaan siten, että ne kykenevät kattavasti selvittämään yhteiskunnalliset vaikutuksensa, raportoimaan toimensa ja parantamaan toimintaansa. Sosiaalisen kirjanpidon
ja tilintarkastuksen prosessin kautta organisaatio kykenee ymmärtämään vaikutuksensa ympäröivään yhteisöön ja hyödynsaajiinsa sekä rakentamaan vastuullisuutta
osallistamalla avainsidosryhmänsä toimintaansa.
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Ehkäisevän päihdetyön tulosten ja vaikutusten arviointi on haastavaa tilastollisilla
mittareilla varsinkin silloin, kun tarkastelun aikajänne on lyhyt, koska työllä pyritään vaikuttamaan paitsi asenteisiin myös yksilön toimintaan. Se ei kuitenkaan
tarkoita sitä, ettei ehkäisevällä työllä saataisi tuloksia aikaiseksi. Teoksessa Se toimii
sittenkin – kuinka päihdevalistuksesta saa selvää Mikko Salasuo toteaa ehkäisevän
työn vaikutusten arvioinnista: ”Yksilön ja kulttuurin tasolla yksittäinen kampanja
on voinut käynnistää välittömiä prosesseja, jotka ovat lukuisten myöhempien kokemusten kautta kasaantuneet esimerkiksi päihteettömäksi elämäntavaksi" (Soikkeli
ym. 2012, 20). Salasuon mukaan ehkäisevän työn tuloksia ei voida yksilöidä yhden
kampanjan tai projektin aikaansaannoksiksi, vaan tulokset syntyvät kokonaisuuden
yhteisvaikutuksesta. Samaan lopputulokseen on tullut myös Markku Soikkeli. ”Erittäin vaikeaa on esittää näyttöä sellaisista pitkän aikavälin muutoksista, joita ehkäisevässä päihdetyössä tavoitellaan” (emt, 42). Tämän sosiaalisen tilinpidon tavoitteena
on konkretisoida Expan kokemusasiantuntijuustoiminnan laadullisia tavoitteita ja
pyrkiä tuomaan esille Expa-toiminnasta nuorille ja kokemusasiantuntijoille koituvaa hyötyä. Expa-toiminnan ensisijaiset tavoitteet liittyvät kahden eri kohderyhmän
tarpeisiin. Pyrimme päihdekasvatuksemme kautta aktivoimaan kohtaamiamme
15–20-vuotiaita nuoria pohtimaan päihteitä ja riippuvuuksia monesta eri näkökulmasta sekä kannustamaan heitä päihdekriittisyyteen. Vapaaehtoisina kokemusasiantuntijoinamme toimivien, 18–35-vuotiaiden entisten huumeidenkäyttäjien
suhteen tavoitteenamme on tukea heidän päihteettömyyttään ja toipumistaan tarjoamalla heille mielekästä ja yleishyödyllistä tekemistä.

Sosiaalisen tilinpidon tililuokat ja budjetti

100 Näkemys huumespesifistä kokemusasiantuntijuudesta
101 Luodaan yhteinen määritelmä päihdespesifistä kokemusasiantuntijuudesta kansallisesti
10101 Sitoudutaan yhteisiin periaatteisiin huumealan kokemusasiantuntijuutta käyttävien toimijoiden kanssa

»» Tavoite: On selvitetty yhteiset periaatteet ja sitouduttu niihin

102 YAD:lla on oma näkemys ja kirjallinen määritelmä kokemusasiantuntijuudesta
10201 Määrittelyssä on hyödynnetty ulkopuolisia ehkäisevän päihdetyön asiantuntijoita

»» Esimerkkejä asiantuntijakommenteista + mihin päätöksiin johtaneet

10202 Kokemusasiantuntijat ja YAD:n työntekijät ovat olleet mukana suunnittelemassa yadilaista kokemusasiantuntijuutta

»» Esimerkkejä ratkaisuista, jotka tehty tämän perusteella, kokemusasiantuntijan kommentti

10203 Yadilaisen kokemusasiantuntijuuden määritelmä

»» Tavoite: Määritelmä on luotu ja kaikki kokemusasiantuntijamme täyttävät määritelmän kriteerit

200 Kokemusasiantuntijoiden koulutus ja työnohjaus
201 Kokemusasiantuntijat saavat koulutuksen tehtäväänsä
20101 Kokemustaustaisia nuoria aikuisia rekrytoidaan tekemään ehkäisevää työtä vapaaehtoisina

»» Tavoite: koulutuksiin rekrytoidaan 5–10 nuorta aikuista

20102 Jalostamo auttaa osallistujia valjastamaan kokemuksensa ehkäisevän huumetyön välineeksi

Sosiaalisen tilinpidon rakenne
Expa-hankkeen sosiaalinen tilinpito koostuu viidestä tiliöintiluokasta. Samoin kuin
tavallisessakin tilinpidossa, sosiaalisessa tilinpidossa laaditaan ensin budjetti ja tilikartta, sekä näitä mittaavat indikaattorit (Björk & Siltanen 2009). Expan osalta indikaattorit perustuvat pitkälti Webropol-kyselyin kerättyyn aineistoon. Tilikauden
aikana kerätään järjestelmällisesti tietoa budjetin ja tilikartan mukaisten luokkien
alle, ikään kuin ”kuitteja” toiminnasta. Tilikauden lopuksi niistä kootaan yhteenveto, eli sosiaalinen tilinpäätös (Björk & Siltanen 2009). Tähän raporttiin on koottu
Expa-hankkeen sosiaalinen tilinpito vuosilta 2013–2015.

»» Tavoite: loppukyselyn oppimistavoitekysymysten keskiarvot > 3,5

20103 Jalostamo rohkaisee osallistujia vuorovaikutukseen

»» Tavoite: loppukyselyn itsearviointikysymysten keskiarvot > 3,5, kokemus omista vuorovaikutustaidoista parantunut

20104 Jalostamo tukee osallistujien toipumista

»» Tavoite: loppukyselyn itsearviointikysymysten keskiarvot > 3,5, Esimerkkejä ”mukaan otettavista” asioista

202 Kokemusasiantuntijoita tuetaan vapaaehtoistyössä
20201 Vapaaehtoisille järjestetään säännöllisesti työnohjauksellisia tapaamisia

»» Tavoite: järjestetään vuosittain 8 tapaamista / paikkakunta, tapaamisissa pohditaan keikkakokemuksia ja tarjotaan elämyksiä

20202 Ryhmätapaamiset mahdollistavat positiivisen itsetutkiskelun ja tukevat päihteettömyyttä

»» Tavoite: tapaamiset ovat päihteettömiä, esimerkkejä käsitellyistä aiheista
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400

300 Kokemusasiantuntijat tekevät huumekasvatusta nuorille
301 YAD tekee kokemusasiantuntijoiden kanssa huumekasvatuskeikkoja nuorille
30101 Huumekasvatuksemme tavoittaa nuorten ryhmiä

»» Tavoite: 2014 tavoitetaan tarpeeksi nuoria, jotta huumekasvatus-menetelmää sekä työntekijän ja kokemusasiantuntijan yhteistyötä saadaan testattua ja arvioitua, 2015 tavoitetaan 100 nuorta / paikkakunta

30102 Kuvia keikoilta

»» Kuvia keikoilta

302 Menetelmä on vuorovaikutuksellinen ja osallistava
30201 Menetelmä perustuu avoimeen keskusteluun

»» Kuvaus menetelmästä, kokemusasiantuntijan kommentti

30202 Keskustelutilanne mahdollistaa nuorten osallistumisen

»» Tavoite: palautekyselyn keskusteluilmapiiriä kartoittavien kysymysten vastausten keskiarvot vähintään 3,5

303 Huumekasvatuksemme antaa nuorille valmiuksia tehdä valistuneita valintoja
30301 Sisältö on rakennettu entisten käyttäjien omista kokemuksista huomioiden tieteelliset tutkimukset aiheesta

»» Kuvaus menetelmän sisällöstä

30302 Osallistujat oppivat suojaavista ja altistavista tekijöistä

»» Tavoite: vähintään 50 % kokee oppineensa tiedostamaan itseen vaikuttavia päihdeongelmilta suojaavia ja niille
altistavia tekijöitä vähintään melko paljon

30303 Ymmärrys huumeongelmista lisääntyy käytön motiivien tuntemisen kautta

»» Tavoite: vähintään 50 % kokee oppineensa vähintään melko paljon käyttäjien erilaisista syistä käyttää huumeita
ja tulla niistä riippuvaiseksi

Kokemustietoa hyödynnetään kannabisspesifissä riskiehkäisyssä ja
haittoja vähentävässä työssä
401 Perehdytetään kannabiksenkäyttäjiä tekemään kannabiserityistä vertaisneuvontaa ja haittojen vähentämistä

40101 Myssyryhmään rekrytoidaan ja koulutetaan riittävä määrä vapaaehtoisia vertaisneuvojia

»» Tavoite: 5–10 koulutettua; vertaisneuvojia riittää vastaamaan kaikkiin heille osoitettuihin kysymyksiin

402 Tuotamme matalan kynnyksen vertaisneuvontaa ja haittojen vähentämistä Internetissä
40201 Savusauna-foorumi avataan

»» Tavoite: foorumi avataan ja siellä käydään keskustelua kannabiksen haittojen vähentämisestä; viestien ja sivunäyttöjen määrät

40202 Savusaunassa vierailee asiantuntijoita

»» Tavoite: toteutetaan asiantuntijavierailuja, jotka herättävät keskustelua teemasta; esimerkkejä keskustelulankojen aiheista, viestien lukumäärät

40203 Käyttäjille tuotetaan vertaisneuvontaa ja haittojen vähentämistä

»» Esimerkkejä vertaisneuvontaa ja haittojen vähentämistä sisältävien keskustelulankojen aiheista ja viesteistä

500 Toiminta vakiinnutetaan osaksi YAD:n perustoimintaa
501 Projektin keskeiset toimintamuodot ovat perustoiminnan työntekijöiden käytettävissä
50101 Huumekasvatusmenetelmä jää YAD:n käyttöön

»» Tavoite: menetelmä on käyttövalmis ja monistettavissa

50102 Valmiit ohjekirjat

»» Tavoite: keskeisistä toiminnoista on tehty ohjekirjat

502 Kokemusasiantuntijatoiminta on integroitu YAD:n organisaatioon

30304 Itsetuntemus ja huumeilmiön ymmärrys rakentuu vuorovaikutuksessa

50201 Kokemusasiantuntijatoiminnalla on paikka YAD:n tiimimallissa

30305 Tilaaja saa meiltä laadukasta huumekasvatusta nuorille

50202 Perustyön työntekijöillä on valmiudet jatkaa kokemusasiantuntijatoimintaa

»» Tavoite: vastauskeskiarvot oppimiskysymyksiin vähintään 3,5

»» Tavoitteet: Vähintään 50% pohtii omaa päihteidenkäyttöään tai suhdettaan päihteisiin ja vähintään 50% keskustelee huumeista muiden kanssa myös tapaamisemme jälkeen

»» Tavoite: kokemusasiantuntijat kuuluvat hankkeen päättyessä johonkin YAD:n tiimeistä
»» Tavoite: jokaisella YAD:n toimistolla on vakituinen työntekijä, joka tuntee Ränni-menetelmän ja osaa käyttää sitä

503 Projektin toiminnasta ja mallista tiedotetaan sisäisesti ja ulospäin
50301 Yadilaiset tuntevat kokemusasiantuntijuustoiminnan periaatteet

»» Tavoite: toimintaa on esitelty ja demonstroitu työntekijöille ja jäsenille

50302 YAD:n kokemusasiantuntijuustoiminta tunnetaan ehkäisevän päihdetyön kentällä

»» Tavoite: toiminnasta tiedotetaan soveltuvilla areenoilla ja promotoidaan toimintaa verkostoissa sekä tehdään
hankkeesta julkaisu
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100
Näkemys huumespesifistä
kokemusasiantuntijuudesta
YAD:n keväällä 2013 alkaneessa, Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamassa Expa
– Kokemusasiantuntijuus ehkäisevässä huumetyössä -hankkeessa jalostetaan kokemusasiantuntijuudesta työkalu nuorten parissa tehtävään ehkäisevään päihdekasvatustyöhön. Tämän lisäksi hankkeessa pyritään tukemaan vapaaehtoisten kokemusasiantuntijoiden päihteettömyyttä ja kuntoutumista. Hankkeessa myös määritellään
sitä, mitä huumeita käyttäneiden toimijoiden kokemusasiantuntijuus on. YAD:ssa
on koko järjestön historian ajan ollut jäseninä ja vapaaehtoisina huumeita käyttäneitä ihmisiä, joilla on käytettävissään siitä kumpuavaa kokemustietoa. Oman kokemuksen hyödyntäminen huumekasvatustyössä onkin aina ollut luonteva osa YAD:n
vapaaehtoistoimintaa.
Myös muissa päihdealan järjestöissä sekä esimerkiksi 12 askeleen ohjelmissa on
hyödynnetty kokemusten voimaa vertaistyössä jo useiden kymmenien vuosien ajan.
Vertaistyössä toiminnan kohderyhmää ovat vertaiset itse, kun taas kokemusasiantuntijuudella tähdätään kokemusnäkökulman hyötyjen ulottamiseen laajemmalle ja
järjestelmällisemmin: kokemusasiantuntijuudella on lisäksi ulkopuolinen kohderyhmä, joka voi olla koko väestö tai esimerkiksi jokin terveydenhuollon ammattiryhmä. Kokemusasiantuntijuuden avulla voidaan myös kehittää sosiaali- ja terveyspalveluja paremmin asiakkaiden tarpeita vastaaviksi.

101 Luodaan yhteinen määritelmä päihdespesifistä kokemusasiantuntijuudesta kansallisesti
Kokemusasiantuntija on uudehko termi, jota on alettu yleisesti käyttää mielenterveys- ja päihdealan järjestöissä henkilöstä, jolla on omakohtainen kokemus riippuvuudesta tai sairaudesta sekä siitä toipumisesta. Esimerkiksi KoKoA – Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry määrittelee edellä mainitun lisäksi, että kokemusasiantuntija:
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»» tietää, mikä häntä on toipumisessa auttanut ja mitkä seikat ovat vaikuttaneet hänen kuntoutumiseensa
»» on saanut koulutuksen tehtäviinsä
»» on kääntänyt kokemuksensa voimavaraksi ja työkaluksi, joka mahdollistaa muiden auttamisen
»» voi olla myös omainen tai läheinen

Tämäntyyppisen kokemusasiantuntijuuden aihepiiriin liittyy leimaamista, joten
kokemusasiantuntijoille on välttämätöntä järjestää tehtäviinsä koulutus, jossa käsitellään tämäntyyppisiä riskejä ja niiden hallintaa. Kokemusasiantuntijoita hyödynnetään kuitenkin paljon myös somaattisen sairaanhoidon puolella. Olemme olleet
mukana Kokemusosaajaverkostossa, joka koostuu hyvin erityyppistä toimintaa järjestävistä tahoista. Myös kokemusasiantuntijatoiminnan edellytyksissä on merkittäviä eroja eri toimialoilla: esimerkiksi kokemuskouluttajien toiminta suuntautuu
lähinnä ammattilaisten ammattitaidon ja tätä kautta palvelujärjestelmän asiakaslähtöisyyden kehittämiseen. Eri toimijoita yhdistää kuitenkin halu edistää kokemustiedon arvostusta ja hyötykäyttöä maanlaajuisesti. Yhteisesti voidaan sopia esimerkiksi
suosituksista liittyen kokemusasiantuntijoiden palkitsemiseen ja työnohjauksellisen
tuen tarjoamiseen. Olemme myös saaneet verkostoissa tapaamiltamme, hyvin erityyppistäkin kokemusasiantuntijuutta toiminnassaan hyödyntäviltä tahoilta mielenkiintoisia näkökulmia oman toimintamme kehittämisen avuksi.

10101 Sitoudutaan yhteisiin periaatteisiin huumealan
kokemusasiantuntijuutta käyttävien toimijoiden kanssa
Kokemusasiantuntijuutta on hyödynnetty päihde- ja mielenterveysalalla aiemminkin, joten YAD:n ei tarvinnut lähteä toiminnan suunnittelussa liikkeelle tyhjästä.
Hyödynsimme surutta muiden kokemusasiantuntijatoimintaa järjestäneiden tahojen kokemuksia ja heidän hyväksi havaitsemiaan toimintatapoja. Olemme oppineet
paljon esimerkiksi Tampereella toimivalta Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry:ltä, joka on toiminut tienraivaajana suomalaisessa kokemusasiantuntijatoiminnassa. Muotiala on kouluttanut mielenterveysalan kokemusasiantuntijoita jo vuodesta
2001, ja koska päihteet ja mielenterveys liittyvät usein yhteen, toiminnassa on käsitelty myös päihdeongelmia.
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Myös huumetyössä on käytetty apuna kokemusasiantuntijuutta, mutta kokemusasiantuntijuuden sisältöä ei ole määritelty tarkasti eikä kokemusasiantuntijoille ole
järjestetty koulutusta. Termillä on tällöin viitattu lähinnä siihen, että puhujalla on
jonkinlaista omaa kokemusta huumeista. Poikkeuksen muodostaa Stop Huumeille
ry, jonka Fattaluuta-toiminnassa koulutetaan kokemusasiantuntijoita toimimaan
vertaisten avustajina palveluissa ja virastoissa asioitaessa. Ehkäisevän työn puolella
kokemusasiantuntijuus on tähän asti kuitenkin ollut outo ja määrittelemätön käsite.
Yhteisiä suuntaviivoja kokemusasiantuntijuustoiminnalle voidaan kuitenkin määritellä. Olemme sitoutuneet siihen, että kokemusasiantuntijat koulutetaan tehtäviinsä
asianmukaisesti. Lisäksi kokemusasiantuntijoille järjestetään työnohjauksellisia tapaamisia ja heidän hyvinvoinnistaan toiminnassa huolehditaan muutenkin. Hankkeen tarjoama nuorten huumekasvatus pyritään pitämään kaikkien sitä tarvitsevien
saatavilla, joten emme laskuta tilaajilta kuin mahdolliset matkakulut. Hankkeen
aikanakin kokemusasiantuntijalle vaaditaan kuitenkin palkkio esimerkiksi yleisölle
luennoimisesta eli sellaisesta asiantuntijatehtävässä toimimisesta, josta ammattilaisellekin maksettaisiin luentopalkkio.

102 YAD:lla on oma näkemys ja kirjallinen
määritelmä kokemusasiantuntijuudesta
Nuorille suunnatussa huumekasvatuksessa parhaiten kohderyhmään vetoavaksi on
todettu itse huumeita käyttäneen henkilön näkökulma. Siksi kokemusasiantuntijana toimivilta edellytetään YAD:ssa omaa kokemusta huumeidenkäytöstä. Kokemusasiantuntijuudella viitataan pelkän kokemustaustan tai oman tarinan julkisen
esittämisen sijaan tarkemmin määriteltyyn kokemustiedon hyödyntämiseen. Siksi
kokemusasiantuntija -nimitystä käytetään YAD:ssa vain Jalostamo-koulutuksemme käyneistä vapaaehtoisista, jotka ovat halukkaita käyttämään omaa kokemustaan
muiden hyödyksi. Myös tililuokassa 400 esiteltävän Myssyryhmän kannabishaittojen vähentämiseen tähtäävässä toiminnassa hyödynnetään käyttäjien kokemustietoa. Myssyryhmäläisiä kutsutaan kuitenkin kokemusasiantuntijoiden sijaan vertaisohjaajiksi, koska heidän vapaaehtoistyönsä kohderyhmänä ovat vertaiset.

10201 Määrittelyssä on hyödynnetty ulkopuolisia
ehkäisevän päihdetyön asiantuntijoita
Ehkäisevän päihdetyön tutkimuksen mukaan laadukas ja toimiva huumekasvatus perustuu realistisen ja monipuolisen kuvan antamiseen koko huumeilmiöstä. Esimerkiksi pelotteluun ja liioitteluun perustuvat viestit kääntyvät helposti tarkoitustaan vastaan,
joten pelkän kokemustiedon jakamisen varaan laadukasta huumekasvatusta ei voida
rakentaa. Olemme YAD:ssa päättäneet toteuttaa huumekasvatuksen ammattilaisten
ja kokemusasiantuntijoiden yhteistyönä. Tätä ratkaisua tukivat myös tekemäämme
asiantuntijakyselyyn saadut vastaukset. Kysely lähetettiin kymmenelle ehkäisevän
päihdetyön asiantuntijalle, joista kahdeksalta saimme vastauksen. Raati koostui järjestön ulkopuolella työskentelevistä kokeneista asiantuntijoista. Hyödynsimme asiantuntijoiden vastauksia niin kokemusasiantuntijuuden määrittelytyössä kuin hankkeen
toiminnan suunnittelussa ylipäätään. Toimintamme kehittämisen kannalta olennaisimmat asiantuntijoiden esiin tuomista näkemyksistä on tiivistetty alla.

Kuka voi olla kokemusasiantuntija:
»» Vain käytön kokonaan lopettaneet voivat toimia kokemusasiantuntijoina nuorille suunnatussa
huumekasvatuksessa.

Toimintamme uhat ja mahdollisuudet:
»» Ihmisen täytyy olla saanut tarpeeksi etäisyyttä kokemukseensa, jotta sen käyttäminen
ehkäisevässä päihdetyössä olisi eettisesti kestävää ja hedelmällistä.
»» Kontrolloimattomasti esitetty selviytymistarina voi näyttäytyä nuorille myös sankaritarinana,
jolloin se toimii tarkoitustaan vastaan.
»» Yksittäiset kokemukset täytyy osata erottaa yleisluontoisesta tutkimustiedosta.

Mitä laadukkaan kokemusasiantuntijatoiminnan järjestäminen
vaatii työntekijöiltä:
»» Tärkein edellytys toiminnan laadukkuudelle ja eettisyydelle on tarkkaan suunnitellun ja
tarpeeksi kattavan koulutuksen ja tuen järjestäminen kokemusasiantuntijoille.
»» Laadukkuuden varmistamiseksi vaaditaan pilotointia, testausta ja arviointia.
»» Kohderyhmä on tarpeellista ottaa mukaan toiminnan suunnitteluun.
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10202 Kokemusasiantuntijat ja YAD:n työntekijät ovat
olleet mukana määrittelytyössä
Hankkeen laittoivat vireille projektihakemuksen laatineet YAD:n työntekijät, jotka
ovat ehkäisevän päihdetyön ammattilaisia. Tottuneina vapaaehtoistoiminnan järjestäjinä he tiedostivat, etteivät voi suunnitella vapaaehtoisuuteen perustuvaa toimintaa ilman kohderyhmän konsultointia. Koska YAD:n toiminta nojaa vahvasti vapaaehtoisuuteen, oli luontevaa ottaa vapaaehtoiset mukaan toiminnan suunnitteluun.
YAD:n toiminnassa olleita, huumeidenkäytön lopettaneita nuoria aikuisia hyödynnettiin suunnittelussa jo hankkeen valmisteluvaiheessa, ennen asiantuntijoilta
saatuja suosituksia. Entisiltä käyttäjiltä tiedusteltiin esimerkiksi, millaisia koulutussisältöjä ja tukitoimia entiset käyttäjät tarvitsisivat. Ensimmäisen koulutuksen sisältöjä ja vapaaehtoisten virkistystoimintaa rakennettiin näiden tietojen perusteella.
Myös ensimmäisessä, pilottivaiheen kokemusasiantuntijakoulutuksessa kartoitimme tarkkaan erilaisia kokemusasiantuntijoiden tarpeita ja ongelmakohtia. Yadilaista
kokemusasiantuntijuutta voitiinkin määritellä toden teolla vasta ensimmäisten kokemusasiantuntijoiden kanssa. Olisimme tuskin edes voineet suunnitella toimintaa
kohderyhmälle sopivaksi ennen yhteistyötä kokemusasiantuntijoidemme kanssa.
“Alkuhaastatteluun päästyäni kuulin, että olin sopiva koulutukseen. Alkuun olin
hieman hämilläni koulutuksen sisällöstä, mutta innostuin jatkamaan ja huomasin,
että meidän oli mahdollista myös itsekin vaikuttaa koulutuksen sisältöön, koska se oli
vasta pilottivaiheessa. Tästä syystä tosin koulutus alkuun venyi kohtalaisen pitkäksi,
ja muutamia ihmisiä saattoi sen takia tipahtaa pois, mutta itselleni oli pääasia, että
pääsin toimimaan YAD:ssa ja jakamaan kokemustani.”
Tomi, kokemusasiantuntija

Kokemusasiantuntijoiden ohella hankkeen toiminnan suunnittelussa ja kokemusasiantuntijuuden määrittelyyn liittyvissä kysymyksissä oli apuna pääosin YAD:n
työntekijöistä koostuva projektin johtoryhmä, joka kokoontui muutaman kuukauden välein pohtimaan tärkeitä päätöksiä siitä, mihin suuntaan projektia ohjataan.
Johtoryhmän kanssa on tehty lopulliset päätökset muun muassa siitä, kuka voi olla
YAD:n kokemusasiantuntija, sekä siitä, millaisille nuorten ryhmille teemme huumekasvatusta.
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10203 Yadilaisen kokemusasiantuntijuuden määritelmä
YAD:ssa kokemusasiantuntija on nuori aikuinen, jolla on omaa kokemusta huumeidenkäytöstä joko satunnais- tai ongelmakäyttäjänä. Kokemusasiantuntijoilta
edellytetään lisäksi käytön lopettamista ja kokemusta toipumisesta – ongelmien kehittymiseen johtaneiden syiden käsittelyineen. Kokemusasiantuntijaksi Expa-hankkeeseen hakeudutaan ottamalla yhteyttä hanketyöntekijöihin, jotka haastattelevat
koulutuksesta kiinnostuneet henkilökohtaisesti ennen seuraavan koulutuksen alkua. Koulutuksia järjestetään tarpeen ja kysynnän mukaan: hankkeen aikana niitä
ehdittiin järjestää kuudesti. Pilottivaiheen koulutus järjestettiin Tampereella vuosien 2013–2014 vaihteessa ja ensimmäiset varsinaiset Jalostamo-koulutukset Tampereella ja Jyväskylässä syksyllä 2014.
Kokemuksen käyttämisessä huumekasvatustyössä on etsikkoaikansa, jota ennen
ja jonka jälkeen sen hyödyntäminen ei ole eettisesti kestävää eikä muutenkaan hedelmällistä. Ongelmakäytön lopettamisesta on täytynyt kulua riittävän pitkä aika
ennen kuin kokemusasiantuntijuutta voidaan hyödyntää turvallisesti. Ongelmaan
johtaneet syyt on myös täytynyt käsitellä ja tapahtuneet asiat hyväksyä osaksi omaa
menneisyyttään. Se, kuinka pian kukin on valmis tekemään päihdekasvatustyötä
kokemusasiantuntijana, on yksilöllistä, joten Jalostamossa työntekijöiden lisäksi
jokainen osallistuja arvioi itse, koska kokee voivansa jakaa kokemuksiaan turvallisesti. Päihdekasvatustoimintaan osallistuvilta kokemusasiantuntijoilta edellytetään
päihteettömyyttä. Mahdollisista retkahduksista keskustellaan aina tapauskohtaisesti kokemusasiantuntijan itsensä kanssa, ja tätä pyritään tukemaan päihteettömyydessä ja avun saamisessa. Kokemusasiantuntijoille järjestetään työnohjauksellisia
tapaamisia, jotka tarjoavat heille mahdollisuuden purkaa huumekasvatuskeikoilta
saamiaan kokemuksia ja kehittää kokemusasiantuntijuuttaan. Aikanaan osassa kokemusasiantuntijoista voi herätä tarve jättää kokemusasiantuntijan ja toipujan identiteetti taakseen ja siirtyä elämässä eteenpäin kohti uusia haasteita. YAD sitoutuu
kunnioittamaan vapaaehtoisuuden ideaa eikä takerru kokemusasiantuntijoihinsa.
Tiedostamme, että kokemusasiantuntijuus ei voi tuottaa yleistettävissä olevaa tietoa,
koska se hyödyntää ihmisten henkilökohtaisia tulkintoja siitä, mitä todellisuudessa
on tapahtunut. Tämä ei vähennä kokemuksen käyttökelpoisuutta, vaan pikemminkin auttaa asettamaan sen oikeaan valoon. Koulutuksen liittäminen kokemustietoon
kytkee yksittäisen kokemuksen laajempaan ymmärrykseen huumeidenkäytöstä.
Tiedon lajina kokemustieto tukeekin juuri ilmiöiden kokonaisvaltaisen ymmärryksen kehittymistä.
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200
Kokemusasiantuntijoiden
koulutus ja työnohjaus
Pelkkä kokemus huumeidenkäytöstä ei sellaisenaan valmista ehkäisevään huumetyöhön, vaan kokemansa huumeisiin liittyvät ongelmat on täytynyt pystyä käsittelemään, jotta voi analysoida käyttöön vaikuttaneita tekijöitä ja näin ymmärtää
ongelmaa kokonaisvaltaisemmin kuin pelkästään käytön kautta. Lisäksi laadukas
ehkäisevä työ edellyttää myös laajemman kontekstin huomioimista henkilökohtaisen näkökulman ohella. Hankkeessa järjestettiin vuoden 2015 loppuun mennessä yhteensä kuusi kokemusasiantuntijakoulutusta, joista yksi oli jatkokoulutus jo
kokemusasiantuntijoina toimineille vapaaehtoisille. Pilottivaiheen koulutus alkoi
syksyllä 2013, mutta päättyi vasta helmikuussa 2014. Halusimme varmistaa, että
koulutus valmistaisi kokemusasiantuntijat tekemään kanssamme huumekasvatusta,
minkä edellytyksistä emme itsekään olleet täysin selvillä. Pilotti-Jalostamon kestoa
pidensivät siksi vasta rakentuvan koulutusmallin arviointi ja sisältöjen kehittäminen. Myös poissaolot ja osallistujien sitouttamisen ongelmat pidensivät pilottikoulutuksen ajallista kestoa.
Pilotin yhteydessä saatiin vapaaehtoisten ja työntekijöiden yhteistyön voimin rakennettua huumekasvatusmenetelmämme Rännin ensimmäinen versio sekä suunniteltua hankkeen vapaaehtoistoimintaa. Ensimmäisen koulutuksen jälkeen oli kuitenkin selvää, että seuraavasta täytyisi saada huomattavasti tiiviimpi paketti, joten
koulutusmallia kehitettiin. Vuonna 2014 järjestettiin kaksi koulutusta; toinen Tampereella ja toinen Jyväskylässä. Tampereen koulutus koostui neljästä illasta ja yhdestä viikonlopusta, mutta koulutusta koettiin tarpeelliseksi muokata hieman ennen
toista koulutusta. Myöhemmin alkutalvesta toteutetussa Jyväskylän koulutuksessa
vakiinnutettiin suppeampi parin illan ja viikonlopun malli, jota kokemusasiantuntijakoulutuksissamme on siitä lähtien käytetty. Vuonna 2015 järjestimme laskentatavasta riippuen kaksi tai kolme koulutusta: yhden peruskoulutuksen molemmilla toimistopaikkakunnilla sekä Gurustamo-jatkokoulutuksen. Ryhmäyttääksemme kaikki
koulutettavat yhteen päätimme vuoden 2015 peruskoulutukset Torpan kurssikeskuksessa järjestettyyn kaikkien yhteiseen koulutusviikonloppuun, jonka yhteydessä
pidimme myös Gurustamon. Koulutuksista kerättiin palautetta jo pilottivaiheessa,
mutta tässä raportissa käsiteltävät palautteet koskevat vain myöhempiä koulutuksia.
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201 Kokemusasiantuntijat saavat koulutuksen
tehtäväänsä
Koulutuksella varmistetaan, että kokemusasiantuntijoilla on valmiudet tehdä ehkäisevää huumetyötä nuorten parissa. Vapaaehtoisena toimimisen pitää myös olla
turvallista. Koulutus ja sen mahdollistama vapaaehtoistyö on suunniteltu päihdeongelmista toipumista tukevaksi ja osallistujiaan voimaannuttavaksi toiminnaksi.
Koulutuksesta kiinnostuneisiin onkin syytä tutustua ennen koulutuksen aloittamista, jotta heidän soveltuvuutensa kokemusasiantuntijaksi voidaan varmistaa.
Soveltuvuuden edellytyksiä ovat sosiaaliset ja ryhmässä toimimisen taidot, sopiva
elämäntilanne sekä riittävät kognitiiviset kyvyt. Nämä selvitetään kutsumalla kiinnostuksestaan ilmoittaneet haastatteluun, jossa kysellään perustietojen lisäksi ainakin toipumisen vaiheesta, suhteesta omaan menneisyyteen, muista tukiverkostoista
sekä mahdollisesta rikoshistoriasta. Poikkeuksen muodostavat ennalta tunnetut
henkilöt; koulutukseen voidaan ottaa osallistujia myös työntekijöiden tai toiminnassa jo olevien kokemusasiantuntijoiden arvioiden perusteella.

20101 Kokemustaustaisia nuoria aikuisia rekrytoidaan
tekemään ehkäisevää työtä vapaaehtoisina
Pilottivaiheen koulutusta kaavaillessamme olimme päättäneet, että järjestämme
koulutuksen, jos siihen ilmoittautuu 6–12 soveltuvaksi katsomaamme, 18–35-vuotiasta osallistujaa. Emme ymmärtäneet ottaa rekrytoinnin kohderyhmää huomioon, vaan luotimme liikaa kirjallisen viestinnän voimaan. Veimme printattuja
mainoksia tulevasta koulutuksestamme yhteistyötahoille, joilla on entisille käyttäjille soveltuvaa toimintaa, ja mainostimme koulutusta kirjoittamalla aiheesta YAD:n
Kiinnostaako huumeet -blogissa. Henkilökohtainen kosketus paikkoihin ja niiden
toimintaan osallistuviin nuoriin aikuisiin jäi kuitenkin vajavaiseksi, joten emme onnistuneet rekrytoinnissa odotetulla tavalla.
Rekrytointivaikeuksien jälkeen pilottikoulutuksen aloitti lopulta viisi osallistujaa.
Olimme haastatelleet yhteensä kahdeksaa – seitsemää miestä ja yhtä naista – mutta
kaksi ilmoitti kanssamme keskusteltuaan, ettei kuitenkaan halua kokemusasiantuntijaksi, ja yksi ei ilmoittautumisestaan huolimatta saapunut koulutuksen alkaessa paikalle. Osallistujista kaksi oli päätynyt mukaan oltuaan jo aiemmin mukana
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muussa YAD:n toiminnassa. Yksi osallistuja oli kiinnostunut koulutuksestamme
facebookissa jakamamme blogikirjoituksen luettueaan, ja yhdelle oli kerrottu toiminnastamme matalan kynnyksen hoitopaikassa, jonka työntekijän viestintämme
oli tavoittanut. Yhden olimme tavanneet Kajaanin Spartakin järjestämällä nuorten
elämänhallintaleiriltä, jossa YAD:n porukka oli KRIS-Tampere ry:n nuorten kanssa.
Koulutuksen osallistujista kolme, kaksi miestä ja yksi nainen, lopetti koulutuksen
kesken, mutta pääsimme kuitenkin testaamaan huumekasvatusmenetelmäämme
kahden kokemusasiantuntijan avulla.
Vuonna 2014 otimme tavoitteeksemme rekrytoida molempiin koulutuksiin vähintään 5 ja enintään 10 osallistujaa. Rekrytoinnissa hyödynnettiin toipujien verkostojen lisäksi Internetiä, jossa levitettiin samoja mainoksia, joita jaettiin paperiversioina kuntoutuspaikkoihin ja jatkopalveluihin (liite 1). Mainosten ohella koulutukselle
pyrittiin saamaan verkossa näkyvyyttä julkaisemalla aiheesta muutamia kirjoituksia YAD:n Kiinnostaako huumeet -blogissa sekä jäsenlehdessämme Yadilaisessa.
Lisäksi teimme ”rekrytointi-iskuja” kuntoutuville käyttäjille tarkoitettujen tukiverkostojen järjestämiin tilaisuuksiin ja huumeidenkäytön lopettaneiden nuorten
jatkopalveluihin. Huolehdimme, että tiloihin jää esille tiedotusmateriaalejamme, ja
pyydämme heidän työntekijöitään rohkaisemaan tarvittaessa koulutuksesta kiinnostuneita asiakkaitaan ottamaan meihin yhteyttä, jotta voimme kutsua heidät
haastatteluun. Tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat KRIS-Tampere ry:n nuorten
toiminta ja Pirkanmaan Sininauha ry:n Villa Hockey nuorten huumekuntoutus, ja
Jyväskylän A-Kilta ry sekä Jyväskylän Katulähetys ry:n nuorisotyö. Pilottivaiheeseen verrattuna vuoden 2014 rekrytoinnit onnistuivat kokonaisuutena hyvin. Koko
rekrytointiprosessimme on kuvattu kuviossa 1.

Henkilökohtaisissa verkostoissa luodut kontaktit osoittautuivat selvästi nettimarkkinointia tärkeämmiksi. Kuviossa 2 on listattuna tärkeimpiä rekrytointikanaviamme syksyn 2014 koulutusten osalta. Tukitoiminnalla viitataan Expan osallistumiseen Kajaanin Spartakin järjestämälle nuorten elämänhallintaleirille yhteistyössä
Kris Nuoret Tampere ry:n kanssa.
Asetimme seuraavien koulutusten rekrytoinnille samat määrälliset tavoitteet, ja
keinovalikoimakin säilyi pitkälti samana. Vuoden 2015 rekrytoinneissa kuitenkin
korostettiin entistä enemmän toiminnassa jo mukana olevien vapaaehtoisten roolia,
koska toipujapiireissä vapaaehtoisten näyttämä esimerkki on parasta mainosta toiminnallemme. Vuoden 2015 rekrytoinnit onnistuivat silti edellisvuotta heikommin.
Vuonna 2015 kaikki koulutuksen aloittaneet vapaaehtoiset päätyivät toimintaan
henkilökohtaisten kontaktien kautta. He löysivät toimintaan joko vertaistukiryhmissä tai muissa omissa verkostoissaan toimintaa mainostaneiden vapaaehtoistemme kutsumina, järjestämämme tukitoimin kautta tai kuntoutuspalvelujen ja tukitoimintaa järjestävien kumppaniemme kanssa tehdyn yhteistyön ansiosta.

Koulutukseen johtaneet yhteydenotot eri rekrytointikanavien kautta

35 %

Internet-mainonta

24 %

Tukitoiminta

tiedotus

yhteydenotto
YAD:iin

Vertaistukiryhmät

haastattelu

koulutus

35 %

Kuntoutus- ja jatkopalvelut

6%

Kuvio 1: Expan rekrytointiprosessin eteneminen

Kuvio 2: Koulutuksen 2014 aloittaneiden (n=17) polku Expa-toimintaan
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1 Vuoden 2015 Jalostamon palautekyselyn numeerisiin kysymyksiin saatiin käyttökelpoiset vastaukset vain
neljältä kokemusasiantuntijalta. Vastauksia ei siksi ole eroteltu kaupungeittain.
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3
1

6

2
7

5

1 1 1
6 6 6

2

2

Jkl 2015
Pojat

3 3

2

4 4 3

4 1
2 1

2

haastatellut
aloittaneet
valmistuneet

2

7 1
4

Tre 2015
Tytöt

3

haastatellut
aloittaneet
valmistuneet

4

8

Jkl 2014

haastatellut
aloittaneet
valmistuneet

8

20102 Jalostamo auttaa osallistujia valjastamaan
kokemuksensa ehkäisevän huumetyön välineeksi

Koulutuksen onnistumisesta kerättiin osallistujilta palautetta kyselyillä jo pilottivaiheessa, mutta kahdelta koulutuksen suorittaneelta kerätystä palautteesta ei ollut
mielekästä koostaa tuloksia muuhun tarkoitukseen kuin koulutuksen ja arvioinnin
kehittämiseen. Syksystä 2014 lähtien osallistujilta on kerätty määrällisesti vähemmän palautetta, mutta se on ollut laadullisesti tarkoituksenmukaisempaa. Selvitimme myöhempien Jalostamo-koulutusten lopussa kyselyllä, miten onnistuimme
valmentamaan osallistujia käyttämään omaa kokemustaan ehkäisevään työhön.
Kyselyn itsearviointiväitteiden vastauskeskiarvot on esitetty kuviossa 41. Vuonna
2014 emme onnistuneet saavuttamaan kaikkia koulutuksen laadullisista tavoitteista, mutta vuonna 2015 lähes kaikki tavoitteet ylitettiin. Heikoimmat arviot kokemusasiantuntijat antoivat kyvystään sijoittaa kokemuksensa laajempaan kontekstiin. Keikoilla tämä onkin työntekijän vastuulla. Aihetta käsiteltäessä pelkän oman
näkökulman rajoitteellisuus on joka tapauksessa tullut ilmi; loppukyselyn avointen
kysymysten vastauksissa useampi osallistuja on painottanut oppineensa muilta uusien näkökulmien huomioimista.

Tre 2014

10

0

Koulutuksessa opetetaan hyvän ehkäisevän päihdetyön periaatteet, joille toimintamme perustuu. Käsiteltäviä teemoja ovat itsetuntemus, ryhmän vuorovaikutus, käytön
motiivit, henkilökohtaiset suojaavat ja altistavat tekijät sekä niiden vaikutus omaan
elämänkokemukseen. Hankkeessa kehitettyä huumekasvatusmenetelmää opetellaan
käyttämään siten, että niin ohjaaja kuin kokemusasiantuntijakin voivat hyödyntää
omiensa ohella myös muiden ryhmäläisten kokemuksia pienryhmäkeskustelussa.

Tre 2013

haastatellut
aloittaneet
valmistuneet

12

haastatellut
aloittaneet
valmistuneet

Peruskoulutettujen määrä jäi vuonna 2015 molemmissa kaupungeissa selvästi tavoitteesta. Molemmissa kaupungeissa kokemusasiantuntijatoimintaa pystyttiin
kuitenkin jatkamaan suunnitellusti, koska myös monilla aiemmista koulutuksista
valmistuneilla vapaaehtoisilla riitti intoa jatkaa vapaaehtoistyötä. Lisäksi viisi jo
toiminnassa olevista kokemusasiantuntijoista lähti mukaan ensimmäiseen järjestämäämme Gurustamo-jatkokoulutukseen. Gurustamon kehittämiseksi kerättiin
vastaavaa palautetta, mutta tuloksia ei esitellä tässä raportissa. Peruskoulutettujen
kokemusasiantuntijoiden määrät on koottu kuvioon 3. Koulutuksiimme hankkeen
aikana osallistuneiden ikähaarukka ulottui 20:sta aina 34 ikävuoteen asti.

Kuvio 3: Jalostamo-koulutuksiin osallistuneet sukupuolittain

Väite:
»» Tiedän, mitä osia omasta tarinastani

3.7
3.6

voin kertoa siten, ettei siitä ole haittaa
myöskään tulevaisuudessa

»» Osaan hyödyntää myös muilta kokemus-

3.4

asiantuntijoilta kuulemiani kokemuksia

3.7
4.5

»» Osaan roolini menetelmän käytössä

4.3
4.2

ja olen valmis tekemään työntekijän
kanssa keikkoja kokemusasiantuntijana

»» Osaan sijoittaa oman kokemukseni

2.8

laajempaan kuvaan huumeongelmista
yhteiskunnassa

»» Tunnen laadukkaan ehkäisevän päihde-

3.5
3.8
4.3
3.8
3.6

»» Tiedän, millaisista kokemuksista

nuorille kannattaa kertoa ja miten

Jyväskylä 2014 (n=5)

4.8

3.3

3.2

työn periaatteet

Tampere 2014 (n=6)

4.5

4.3

Jalostamo 2015 (n=4)

Kuvio 4: Jalostamo-koulutusten palautekyselyn vastausten keskiarvoja (1=ei/en lainkaan, 5=kyllä/täysin)
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20103 Jalostamo rohkaisee osallistujia
vuorovaikutukseen
Jalostamo-koulutuksessa käytetään erilaisten apumenetelmien avulla luotuja pienryhmäkeskusteluja kokemusten jakamiseen ja reflektointiin. Näin osallistujat saavat
samalla koulutusta avoimeen ja moninäkökulmaiseen keskusteluun, johon huumekasvatuskeikoillakin pyritään. Jotta ennakkoluuloton vuorovaikutus voisi kukoistaa
ryhmässä, ryhmähenki pyritään pitämään hyvänä kannustamalla ja rohkaisemalla
osallistujia olemaan avoimia. Pilottivaiheessa ryhmän heterogeenisyys aiheutti hieman ongelmia ryhmähengen suhteen, mutta myöhemmissä Jalostamoissa ryhmähenki on saatu pidettyä hyvänä.
Kysyimme Jalostamon loppukyselyssä myös vuorovaikutusvalmiuksiin liittyvistä
asioista. Kuvioissa 5 ja 6 esiteltyjen koulutusten loppukyselyjen vastauskeskiarvojen
perusteella koulutusryhmät on koettu turvallisiksi, tasa-arvoisiksi ja luonteviksi paikoiksi kertoa kokemuksiaan ja harjoitella samalla vuorovaikutustaitoja. Jalostamon
ohella kokemusasiantuntijoille tarjotaan mahdollisuus osallistua maksutta myös
muihin YAD:n koulutuksiin, kuten keväisin järjestettävään Vuorovaikutusworkshopiin. Keväällä 2015 expalaisille järjestettiin myös oma esiintymisvalmennuksensa,
johon osallistui kokemusasiantuntijoita molemmilta paikkakunnilta.

20104 Jalostamo tukee osallistujien toipumista
Ryhmässä on monia samantyyppisen kokemuksen ja toipumisen läpikäyneitä, joten vertaistuellinen elementti on mukana väistämättä. Mielekäs ja hyödyllinen tekeminen sekä onnistumisen kokemukset rakentavat itseluottamusta ja parantavat
omanarvontuntoa. Koulutukseen osallistuneiden hyvinvoinnista huolehditaan tasa-arvoisen ja luottamuksellisen ilmapiirin luomisen ohella myös sisällyttämällä
koulutukseen yhteinen reissu mökille tai leirikeskukseen, jonka aikana on tarjolla
monenlaisia mahdollisuuksia hauskanpitoon, virkistäytymiseen ja hyvinvoinnistaan huolehtimiseen. Esimerkiksi vuoden 2014 Tampereen Jalostamosta osallistujille jäi maasturilla huristelun, saunomisen, lumihangessa kieriskelyn ja paljussa
rentoutumisen ohella hyvinvointia tukevia asioita myös kotiin vietäväksi: oppisopimustyöntekijämme ohjasi takkatulen loimutessa tietoisuustaitotyöpajan, jossa
perehdyttiin hiljentymiseen ja tietoiseen läsnäoloon. Työpajassa myös nikkaroitiin
kaikille osallistujille omat meditaatiopenkit, joita hyödynnettiin työpajan lopuksi
hiljentymisharjoituksessa.

Väite:
5

»» Ryhmä on ollut turvallinen paikka vuorovai-

4.6

kutustilanteiden harjoitteluun

5

»» Ryhmässä on ollut luontevaa ja turvallista

3.8

kertoa kokemuksiaan

4.3
4.8
4.7
4.6
4.8

»» Olen saanut osallistua tarpeeksi ryhmän
toimintaan ja keskusteluihin

4.5
3.8

»» Olen oppinut Jalostamossa myös toisilta
koulutuksen osallistujilta
Tampere 2014 (n=6)

4.3
Jyväskylä 2014 (n=5)

Jalostamo 2015 (n=4)

Kuvio 5: Jalostamo-koulutusten palautekyselyn vastausten keskiarvoja (1=ei/en lainkaan, 5=kyllä/täysin)

Arvioi omia vuorovaikutustaitojasi asteikolla 1-10...
Ennen koulutusta

Koulutuksen jälkeen

Tampere 2014 (n=6)

Jyväskylä 2014 (n=5)

Jalostamo 2015 (n=4)

Kuvio 6: Jalostamo-koulutusten palautekyselyn vastausten keskiarvoja
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Väite:
»» Ryhmän toiminta on mielestäni ollut mielekästä

»» Olen saanut koulutuksesta jotakin, mitä voin käyttää
myös omassa arjessani

»» Koen ehkäisevään huumetyöhön antamani panoksen
tärkeäksi ja arvokkaaksi

Tampere 2014 (n=6)

Jyväskylä 2014 (n=5)

4.8
4.4
4.2
4.5

»» Olen saanut koulutusryhmästä myös vertaistukea

Kuva 1: Tampereen Jalostamon tunnelmissa 2014: takkatuli ja viihtyisä mökki auttavat pysähtymään.

4.5

3.8

4.3

3.4
3.5
3.9

4.2

5

Jalostamo 2015 (n=4)

Kuvio 7: Loppukyselyn vastauskeskiarvoja (asteikko: 1–5, jossa 1=ei/en lainkaan ja 5=kyllä/täysin)
Mukaan otettavaksi on jäänyt palautekyselyjen vastausten perusteella myös taitoja
ja valmiuksia. Kysyimme avoimella kysymyksellä, mistä Jalostamossa opitusta asiasta voisi olla hyötyä tulevaisuudessa myös YAD:n toiminnan ulkopuolella. Useita
mainintoja saivat läsnäoloharjoituksen ohella myös vuorovaikutustaidot, kuten ihmisten kanssa sosiaalisissa tilanteissa toimiminen ja useiden näkökulmien huomioiminen. Yhdessä vastauksessa muistutettiin YAD:n arvoihin kuuluvien yhdenvertaisuuden ja suvaitsevaisuuden olevan hyödyllisiä myös yleisesti. Alla on muutamia
poimintoja vastauksista:
“Olen oppinut koulutuksen ainana kertomaan rakentavasti omasta päihdehistoriasta.”
“Nuorten kanssa työskentely voi olla eduksi opiskelussa.”
“Ryhmässä toimiminen ja oman tarinan kertominen omalla tavalla.”
“Oman tarinan kertominen ja kokemuksen jakaminen.”
Loppukyselyn arviointikysymysten vastauskeskiarvojen valossa koulutusryhmän
toimintaa pidettiin mielekkäänä ja vertaistuellisena, kuten kuviosta 7 käy ilmi. Motivaation kannalta on tärkeää myös se, että kokemusasiantuntijat pitävät työtään
tärkeänä ja arvokkaana.
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Kuva 2: Vuoden 2014 Jyväskylän Jalostamo-koulutuksessa ryhmä pääsi yhdessä kokeilemaan akrobatiaa.
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202 Kokemusasiantuntijoita tuetaan
vapaaehtoistyössä
Kokemusasiantuntijakeikat tehdään työntekijän ja kokemusasiantuntijan työparina, jossa työntekijän vastuulla on ryhmänohjaamisen lisäksi kokemusasiantuntijan tukeminen työssään. Jokaisen keikan jälkeen järjestetään ns. pikapurku, jossa
työntekijä ja kokemusasiantuntija käyvät keskustelemalla läpi keikalla tapahtunutta.
Tällä tavoin voidaan puuttua keikoilla tapahtuneisiin asioihin heti, eivätkä ne jää
vaivaamaan liikaa ennen varsinaisia työnohjauksellisia tapaamisia, jotka kokoavat
paikalle muutkin YAD:n (saman kaupungin) kokemusasiantuntijat. Purkukeskustelun runko on liitteenä 2.

20201 Vapaaehtoisille järjestetään säännöllisesti
työnohjauksellisia tapaamisia
Työnohjauksellisten tapaamisten tarkoituksena on tarjota aika ja turvallinen paikka käydä läpi keikkakokemuksia vertaisten ryhmässä ja ylipäätään vastata vapaaehtoisten toimintaan liittyviin tuentarpeisiin. Otimme tavoitteeksemme järjestää
tapaamisia, jotka mahdollistavat kokemusten purkamisen, vertaistuen ja vertaisoppimisen sekä itsetunnon tukemisen ja positiivisen itsetutkiskelun. Aloitellessamme
toimintaa tavoitteena oli tavata vähintään kerran kuussa pohtimaan keikkoihin liittyviä asioita koko ryhmän voimin, jotta kaikki hyötyisivät keikoilla ja niiden jälkeen
tehdyistä oivalluksista. Osassa tapaamisista oli tarkoitus keskittyä vapaaehtoisia toimintaamme sitouttavaan virkistystoimintaan.
Työnohjaukselliset tapaamiset aloitettiin pilottikoulutuksen loputtua: tapaamisia oli
keväällä 2014 kolme ja syksyllä viisi. Keväällä 2014 kokemusasiantuntijoita tavattiin
kahdesti hankkeen omaa Ränni-menetelmää harjoitellen, ensin YAD:n Tampereen
paikallisosastolaisten toimiessa yleisönä, ja myöhemmin oman porukan kesken.
Toisen Jalostamo-koulutuksen jälkeen vuoden 2014 lopulla oli tarkoitus tavata
kaikkien hankkeen tamperelaisten vapaaehtoisten muodostamalla ryhmällä, mutta
mihinkään sovituista tapaamisista ei saatu jokaista paikalle: kahdeksanhenkiseksi
kasvaneen ryhmän tapaamisten organisointi osoittautui vaikeaksi. Tapaamisia oli
myös sovittu useampia kuin niitä lopulta saatiin toteutettua: peruimme tapaamisia
esimerkiksi silloin, kun paikalle olisi päässyt vain muutama vapaaehtoinen, koska
ajattelimme tapaamisten palvelevan tarkoitustaan parhaiten mahdollisimman monen päästessä paikalle.
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Hankkeen edetessä mietimme purkutapaamisiamme uudelleen. Huomasimme, että
tarve keikkojen purkamiselle on välittömästi keikan jälkeen, eikä keikalla esille tulleita asioita välttämättä edes muista kovin pitkään. Järjestelmällisestä jokaisen keikkatilanteen purkamisesta koko ryhmän voimin luovuttiin, koska purkukeskustelu kokemusasiantuntijan kanssa käydään joka tapauksessa aina heti keikan jälkeen. Huomiot
myös kirjataan aina Expan keikan koontilomakkeeseen, joka on liitteenä 3. Päätimme keskittyä yhteisissä tapaamisissamme virkistystoimintaan ja yhteisen tekemisen
suunnitteluun sekä tarvittaessa menetelmän harjoitteluun ja keikoista sopimiseen.
Vuonna 2015 tapaamisia oli Tampereella 8 ja Jyväskylässä 7. Yksi Jyväskylän tapaamiskerroista oli yhteinen, ulkopuoliselta kouluttajalta kaikille YAD:n kokemusasiantuntijoille ostettu esiintymisvalmennus. Muissa tapaamisissa oli kyse joko toimistolla
hengailusta ja vapaasta jutustelusta tai jostakin erikseen järjestetystä virkistystoiminnasta. Virkistyksellisiä tapaamisia käsitellään tarkemmin tililuokassa 20202.
“Menetelmän harjoittelu etukäteen on helpottanut kokemuksen jakamista ja vaikeinta
on ollut tilanteen lukeminen, ettei kommentoi liian usein joka kohdassa omaa kokemustaan. Jännitän aika paljon etukäteen keikkoja, mutta kuulemani mukaan minusta sitä ei huomaa päällepäin, koska en kuulemma ns. jäädy.”
Tomi, kokemusasiantuntija

Kuva 3: Menetelmän harjoittelun avuksi (ja vähän huvikseenkin) työntekijät ovat esiintyneet itsensä lisäksi
sivurooleissa...
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20202 Ryhmätapaamiset mahdollistavat positiivisen
itsetutkiskelun ja tukevat päihteettömyyttä
Sekä itse kokemusasiantuntijakeikkoihin liittyvä että virkistyksellinen ryhmätoiminta turvallisessa seurassa tukee päihteettömyyttä jo sinällään, koska kaikki toimintamme on päihteetöntä. Lisäksi pyrimme tietysti aina antamaan osallistumisesta ja
onnistumisista positiivista palautetta, joka lujittaa uskoa itseen ja omiin kykyihin.
Omat pystyvyysodotukset ovat merkittävä tekijä päihteettömyyden onnistuneen
ylläpitämisen kannalta. Ohjaajat pyrkivät herättämään tapaamisissa keskustelua
tärkeistä aiheista, mutta sitä syntyy myös spontaanisti: yksi uusista kokemusasiantuntijoistamme kertoi heti ensimmäisessä työnohjauksellisessa tapaamisessamme
päihteettömyyttä uhanneista tilanteista ja jakoi myös kokemuksia niistä voittajana
selviytymisestä. Tällaisista esimerkeistä voi hyvin olla hyötyä muillekin ryhmäläisille.
Muista aiheista tapaamisissa on kokemusasiantuntijoiden kanssa mietitty ainakin
jännittämistä sekä yleisölle puhumisen vaikeutta. Asioita on ollut ohjaajankin näkökulmasta hyvä pohtia ryhmässä, sillä ainakin esiintymisen jännittäminen on yksi
yhdistävistä tekijöistä ohjaajien ja kokemusasiantuntijoiden välillä. Myös kokemusasiantuntijat ovat saaneet toisiltaan erinomaista asennekasvatusta: on muun muassa
kannustettu jännittämiseen keskittymisen sijaan siirtymään rohkeasti omalta mukavuusalueelta haasteita kohti.
Kokemusasiantuntijakeikoista sovitaan tavallisesti joko facebook-ryhmäviesteillä tai
puhelimitse, mutta tavallisesta poikkeavat keikat täytyy suunnitella tarkemmin henkilökohtaisissa tapaamisissa. Tällaisten varsinaisten työnohjauksellisten tapaamisten
tarve jää kuitenkin vähäiseksi, joten olemme keskittyneet pitämään ryhmän koossa ja
yhtenäisenä järjestämällä kokemusasiantuntijoillemme virkistystapaamisia. Syksyllä
2014 kokemusasiantuntijoiden kanssa käytiin elokuvissa ja seuraamassa stand up
-komiikkaa. Vuonna 2015 tamperelaiskokemusasiantuntijoiden kanssa käytiin pelaamassa hohtopaintballia, ajamassa kartingia, kiipeilemässä (kuva 4) ja murhamysteeri-illallisella. Jyväskylän virkistystapaamiset kuluivat joogan, kokkailun, pelailun,
laitesukelluskokeilun, ravintolaruokailun ja thrashmetallikeikan merkeissä. Syksystä
2014 lähtien vapaaehtoistemme käytössä on myös ollut yhteistyössä KRIS-Tampere
ry:n, Silta-Valmennusyhdistys ry:n, Tampereen A-kilta ry:n, Mielenterveysyhdistys
Taimi ry:n ja Pirkanmaan Sininauha ry:n kanssa varattu viikoittainen futsal-vuoro.

Tärkein kaikkien expalaisten yhteisistä virkistystapahtumista lienee kuitenkin jokakesäinen leiri. Kesällä 2014 kävimme Kajaanin Spartakin järjestämällä nuorten
elämänhallintaleirillä (kuva 5) Kainuussa yhdessä KRIS-Tampere ry:n nuorten
kanssa. Kesällä 2015 Expa-hanke järjesti Ylöjärven Antaverkassa vastaavan tukileirin (kuva 6), johon kutsuttiin YAD:n omien käyttötaustaisten vapaaehtoisten lisäksi
KRIS-Tampereen nuoret ja Spartakin väki.

Kuva 4: Expan vapaaehtoisia kiipeilemässä joulukuussa 2015.
Kuva 5: Nuorten elämänhallintaleirillä Kajaanissa 2014: leirin loppuessa tunnelmat olivat haikeat.
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Lokakuussa 2015 hankkeen virkistystoiminta huipentui aktiivisimmille vapaaehtoisillemme järjestämäämme palkkiomatkaan, joka suuntautui Lontooseen. Kuten
YAD-perinteisiin kuuluu, kävimme myös vierailulla paikallisessa huumetyötä tekevässä järjestössä: vierailupaikaksemme valikoitui jo vuodesta 1967 toiminut Release-järjestö, joka julkaisee puolueetonta tietoa huumeista ja järjestää lakineuvontaa
ongelmissa oleville huumeidenkäyttäjille. Lontoonreissun tunnelmia ja bongaamaamme katutaidetta esitellään kuvassa 7.
Järjestämämme virkistystoiminnan ohella kokemusasiantuntijoitamme on sitouttanut YAD:iin myös muun vapaaehtoistoimintamme vetovoimaisuus; useampikin kokemusasiantuntijoistamme on osallistunut aktiivisesti YAD:n festarityöhön kesästä
2014 lähtien, ja vuonna 2016 yksi kokemusasiantuntijoistamme toimii myös YAD:n
hallituksessa.

Kuva 6: Expan ja KRIS-Tampereen väki yhteisellä Antaverkan tukileirillä.

Kuva 7: Lontoossa seikkailtiin turisteina ja nähtiin myös paljon kantaaottavaa katutaidetta.
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300
Kokemusasiantuntijat tekevät
huumekasvatusta nuorille
Expa-hankkeen pääasiallinen tavoite on tuottaa uusi kokemusasiantuntijuuteen perustuva toimintamalli huumekasvatukseen, mihin sisältyy olennaisena osana itse
huumekasvatuskeikkojen tekeminen. Varsinaisten keikkojen ja niillä käytettävän
Ränni-menetelmän lisäksi huumekasvatusmalliimme kuuluu Internetissä tehtävät
ennakko- ja palautekyselyt. Ennakkokyselyn (liite 4) yhteydessä nuoret voivat lähettää anonyymisti kokemusasiantuntijalle kysymyksiä, joihin vastaamme keikalla. Palautekyselyn avulla pyritään paitsi arvioimaan toimintamme vaikuttavuutta, myös
kehittämään menetelmästä entistä paremmin kohderyhmälle ja tarkoitukseensa soveltuva. Palautekyselyssä nuoria pyydetään arvioimaan muutamia onnistumistamme mittaavia väitteitä asteikolla 1–5. Keikoilla vuoden 2014 aikana kohdatuista 48
nuoresta kyselyyn vastasi 25 (15 miestä ja 10 naista). Vuoden 2015 aikana kyselyyn
vastasi 88 (57 miestä, 31 naista) kaikkiaan 284 kohdatusta nuoresta. Kevään 2015
jälkeen palautekyselyä lyhennettiin ja muokattiin hieman, mutta olennaisilta osin
kysely vastaa aiempaa versiota.
Jo ennen menetelmän käyttöönottoa olimme testanneet sitä YAD:n Tampereen paikallisosaston nuorten kanssa. Syksyllä 2014 YAD myös esitteli ja testasi menetelmää
palautteenkeruumielessä sekä omille vapaaehtoisilleen järjestämillään Tiimipäivillä
että Suomen Punaisen Ristin koordinoimassa, päihdetyön vapaaehtoisille tarkoitetussa Kamavapaat-koulutuksessa. Myöhemmin syksyllä 2014 otimme käyttöön menetelmämme uuden version, jota oli muokattu niin testauskerroilta kuin varsinaisilta Ränni-keikoiltakin saadun palautteen perusteella. Jatkoimme Ränni-menetelmän
kehittämistä osallistujapalautteen ja havaintojemme perusteella syksyyn 2015, jolloin otimme käyttöön Rännin lopullisen version.
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301 YAD tekee kokemusasiantuntijoiden
kanssa huumekasvatuskeikkoja nuorille
Hankkeen rahoitus on saatu lukio-/ammattikouluikäisille nuorille suunnatun huumekasvatuksen kehittämiseen. Ensin linjattiinkin hyväksytyn hankehakemuksen
mukaisesti, että huumekasvatuskeikkoja tehdään vain peruskoulun päättäneiden
nuorten ryhmille. Ensimmäiset keikat järjestyivät hieman lukioikäisiä vanhemmille työttömille nuorille tarkoitetulta työpajalta. Olemme kuitenkin joustaneet
kohderyhmän suhteen myös toiseen suuntaan, koska meiltä on toivottu, että järjestäisimme myös yläkouluikäisille mahdollisuuksia keskustella huumeidenkäytöstä
huumeongelmia kokeneiden ihmisten kanssa. Tätä ratkaisua puoltaa paitsi kokemusasiantuntijoiden halukkuus tähän, myös se, että moni kokemusasiantuntijoistamme on itse aloittanut huumeidenkäytön yläkouluikäisenä. Vuoden 2015 aikana
järjestimmekin Ränni-keikkoja myös yläkouluikäisten ryhmille sekä Tampereen
seudulla että Jyväskylässä.

30101 Huumekasvatuksemme tavoittaa nuorten ryhmiä
Vuoden 2014 aikana teimme kokemusasiantuntijoiden kanssa keikkoja Ränni-menetelmällämme nuorten työpajoilla, nuorisotiloilla ja yhdessä lukiossa. Yhteensä
Ränni-keikkoja oli viisi. Kaikkiaan tavoitimme Ränni-keikoilla 48 nuorta, joista
miespuolisia oli kolmisenkymmentä. Kokemusasiantuntijoiden kanssa tehtiin myös
kolme muuta keikkaa: käytiin keskustelemassa päihteisiin liittyvistä kokemuksista
perhetukikeskuksen nuorten kanssa, osallistumassa ehkäisevän päihdetyön viikolla
järjestettyyn kannabisaiheiseen paneelikeskusteluun sastamalalaisessa nuorisokahvilassa ja keskustelemassa hoitoalan opiskelijoiden koulutustilaisuudessa päihdeasiakkaan kohtaamisesta. Näillä keikoilla tavoitettiin reilu parikymmentä nuorta ja
suunnilleen saman verran aikuisia opiskelijoita.
Vuonna 2015 toiminta laajeni Jyväskylään ja tämä näkyi myös luvuissa: keikkoja
tehtiin vuoden aikana yhteensä 30 (Tampereella 16 ja Jyväskylässä 14), ja niillä tavoitettiin 259 nuorta (142 poikaa ja 117 tyttöä). Tavoitetuista nuorista kuutisenkymmentä oli yläkouluikäisiä. Ammattilaisia kohdattiin vuoden 2015 aikana neljästi,
yhteensä 240 henkeä. Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry:n henkilökunnan päihteet ja puheeksiotto -koulutuksessa oli noin 60 osallistujaa. EHYT ry:n valtakun-
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30102 Kuvia keikoilta
nallisilla Päihdepäivillä esittelimme Expa-hankkeessa hyväksi havaittuja käytäntöjä
noin 40 ammattilaiselle, ja syksyllä 2015 pilotoimme alan ammattilaisille suunnattua kokemuskoulutusta 16:lle Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijalle.
Kokemusasiantuntijamme oli puhumassa myös Porin perusturvan henkilökunnalle
järjestetyssä kiinnostaako kannabis -koulutuksessa, jossa oli 124 osallistujaa. Ehkäisevän päihdetyön viikolla toinen hanketyöntekijöistä oli panelistina Sastamalan
koulutuskuntayhtymän järjestämässä kannabisaiheisessa paneelikeskustelussa, johon oli tällä kertaa kutsuttu kaikki ammattioppilaitosten opiskelijat ja henkilökunta.
Koska mukana ei ollut kokemusasiantuntijaa, tätä arviolta 300 ammattikoululaista
tavoittanutta tilaisuutta ei ole laskettu alla kuvan 8 sanapilvessä esiteltyihin lukuihin
koko hankkeen aikana tehdyistä keikoista. Olemme alusta asti keränneet palautetta
Ränni-keikoilla kohtaamiltamme nuorilta kyselyin, ja vuonna 2015 aloimme kerätä
sitä järjestelmällisesti myös Rännien tilaajilta, jotta voisimme vastata heidän tarpeisiinsa mahdollisimman hyvin. Tilaajapalautetta ei käsitellä tässä raportissa laajemmin, mutta nuorilta itseltään saatua palautetta käsitellään luvussa 302.

Kuva 9: Ränni-keikalla lukiossa syksyllä 2014.

Kuva 8: Sanapilvi kuvaa Expa-hankkeen aikana toteutettua huumekasvatusta.

91

Kuva 10: Työpajanuoret tekevät Rännin ensimmäiseen versioon kuulunutta ryhmätyöharjoitusta.
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302 Menetelmä on vuorovaikutuksellinen ja
osallistava
Moralisoivan ja pelottelevan perinteisen huumevalistuksen on todettu toimivan
huonosti, joskus jopa tarkoitustaan vastaan. Nuoria on vaikea saada kiinnostumaan
luentomuotoisesta päihdekasvatuksesta, koska paasaavaan tyyliin jaettuna relevanttikin tieto herättää monesti vastustusta tai jää etäiseksi. Hyvä huumekasvatus kannustaa kriittiseen, moniääniseen ja avoimeen keskusteluun. Se, että keskustelussa
on mukana huumeongelman kokeneita nuoria aikuisia, konkretisoi ilmiötä nuorille
ja tarjoaa mahdollisuuden tarkastella asiaa mediassa ja populaarikulttuurissa yleisiä
pinnallisia tulkintoja laajemmin. Samalla nuoret saavat havainnollisen esimerkin
siitä, että ongelmiin ajautuvalle on tarjolla apua ja sitä kannattaa hakea.

sekä ryhmälle muistoksi jätettävää taustaa, jolle kerätään viimeisessä harjoituksessa
nuorten liimalapuille kirjoittamia vastauksia kysymykseen ”mitä sanoisit ystävällesi,
jonka päihteidenkäytöstä olet huolissasi”.

Palautekyselyjen kautta nuoret myös valjastettiin osaksi menetelmän kehittämistä:
heikoimmat arviot saaneen ryhmätyöharjoituksen tilalle kehitettiin keväällä 2015
uusi harjoitus, jossa pohditaan yhdessä huolen ja välittämisen ilmaisemista silloin,
kun läheinen käyttää päihteitä. Harjoituksen tarkoitus on käsitellä hoidon tarpeen
havaitsemisen vaikeutta ja auttaa nuoria rohkaistumaan ja rohkaisemaan muita hakeutumaan hoitoon. Palautteiden ja keikkakokemusten perusteella Ränniin myös
lisättiin keväällä 2015 uusi harjoitus, jossa pohditaan nuorten kanssa päihteettömiä
tapoja toteuttaa samoja tarpeita, joiden takia joku voisi käyttää. Myös Rännin motiivikorttien tekstejä hienosäädettiin keikkakokemusten perusteella.

30201 Menetelmä perustuu avoimeen keskusteluun
Huumeidenkäytön ja käyttäjien elämänvalintojen pohtiminen omien tarpeiden
kautta ja keskustelu päihdeongelman kokeneiden kanssa inhimillistää ilmiötä ja tuo
sen henkilökohtaiselle tasolle helpottaen näin sen ymmärtämistä. Siksi sekä tutkimus- että kokemustiedon näkökulmia hyödyntävä huumekasvatuksemme perustuu avoimeen ja kiihkottomaan keskusteluun nuorten kanssa. Vastuu keskustelun
ohjaamisesta on työntekijällä, mutta kokemusasiantuntija vaikuttaa yhtä lailla keskustelun kulkuun valitsemalla, millaisten konkreettisten esimerkkien kautta asiaa
käsitellään. Eniten keskustelun kulkuun ja käsiteltäviin aiheisiin vaikuttaa kuitenkin yhdessä entisten käyttäjien kanssa kehittämämme huumekasvatusmenetelmä.
Ränni-menetelmässämme aihetta lähestytään muutaman teeman kautta: ennakkokyselyssä käsittelemme ongelmilta suojaavia ja altistavia tekijöitä, ja itse keikalla
päihteidenkäytön tai kokeilujen taustalla olevia syitä, erityyppisten käyttäjien elämää ja arkea sekä henkilökohtaisia valintoja. Materiaaleina menetelmässä käytetään
erilaisia käyttäjätyyppejä kuvaavia taustoja ja motiivikortteja (kuva 11), valokuvia
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Kuva 11: Materiaalinäyte Ränni-menetelmästä: käyttäjätyypit ja motiivikortteja.
“Menetelmä on näkemäni mukaan saanut kohtalaisen hyvin ihmisiä mukaan keskusteluun. Erityisesti nuorten aikuisten kanssa, jolloin kiertävästä puheenvuorosta on ollut hyötyä. Yleensä lähes jokainen paikalla olevista osallistuu keskusteluun.
Esimerkiksi nuorten työpajoilla keskustelu on näyttänyt olevan paljon aktiivisempaa
kuin ammattikoulu- ja lukiolaisilla. Myös minulle kokemusasiantuntijana on ollut
helpompaa liittyä keskusteluun mukaan luontevammin, kun nuoret ovat osallistuneet
aktiivisemmin. Työpajoilla on tuntunut muutenkin olevan paljon rennompi meininki
nuorten kesken, mikä on helpottanut oman kokemukseni jakamista. En ole kokenut
oikeastaan ollenkaan erityisen epämiellyttäviä tilanteita menetelmän kanssa, missään
ryhmässä.”
Tomi, kokemusasiantuntija
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30202 Keskustelutilanne mahdollistaa nuorten
osallistumisen
Ränni-menetelmän harjoituksissa aktivoidaan jokainen ryhmän yksilöistä osallistumaan keskusteluun. Tämä on toteutettu vuoropohjaisuuden avulla: jokaisella on
omalla vuorollaan tehtävänä avata keskustelu, minkä jälkeen kaikki muut saavat
osallistua keskusteluun vapaasti. Ohjaaja kannustaa kaikkia kommentoimaan sekä
ohjaajan ja kokemusasiantuntijan että muiden osallistujien esittämiä mielipiteitä
painottamalla etukäteen, ettei käsittelemiimme kysymyksiin ole olemassa yksiselitteisen oikeita tai vääriä vastauksia. Alla olevassa kuviossa 8 esitetään kohtaamiemme nuorten näkemys luomastamme keskusteluilmapiiristä.

Väite:
4.2

»» Kaikki osallistujat otettiin vastaan
tasa-arvoisina keskustelijoina

3.9

3.6

»» Minun oli helppo osallistua keskusteluun
ja kertoa omia mielipiteitäni

3.5

2014 (n=25)

2015 (n=88)

Kuvio 8: Keskusteluilmapiiriä koskevien väitteiden vastauskeskiarvot Rännin palautekyselyissä.

303 Huumekasvatuksemme antaa nuorille
valmiuksia tehdä valistuneita valintoja
YAD lähtee huumekasvatuksessaan siitä, että vaikka jokainen tekee lopulta päihteidenkäyttöön liittyvät päätöksensä itse, niin nuorten kanssa kannattaa keskustella
huumeista. Sillä, että on pohtinut asioita monesta eri näkökulmasta, on päätösten
kannalta merkitystä. Niin nuoret kuin heidän vanhempansakin saattavat pitää ai-
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hetta niin hankalana, etteivät uskalla tai halua ottaa sitä puheeksi. Kertominen koulussa tai työpajalla käydystä Ränni-keskustelusta on usein visusti piilossa pidettävää
henkilökohtaista kiinnostusta hyväksyttävämpi syy ottaa asia puheeksi vanhempien
kanssa. Yksi Ränni-keskustelun anti voikin olla viesti siitä, että huumeista voi keskustella aikuisten kanssa avoimesti ja kiihkottomasti.

30301 Sisältö on rakennettu entisten käyttäjien omista
kokemuksista huomioiden tieteelliset tutkimukset
aiheesta
Teemme huumekasvatusta pääasiassa omalla Ränni-menetelmällämme. Ränni-keikka on kokemusasiantuntijan ja ammattilaisen yhdessä ohjaama noin 90 minuutin setti, jonka aikana enintään 12 nuoresta koostuva ryhmä tekee yhdessä muutaman osallistavan harjoituksen. Laadukkaan ehkäisevän päihdetyön periaatteiden
mukaan on tärkeää antaa huumeista mahdollisimman realistinen kuva. Koska ilmiö
on varsin monimutkainen, yksinkertaistuksia on pakko tehdä. Eettisesti kestävässä
huumekasvatuksessa tämä tehdään kuulijoille selväksi. Lähestymme aihetta kolmen erilaisen käyttäjätyypin – kokeilijoiden, satunnaiskäyttäjien ja riskikäyttäjien
– kautta. Nuoret saavat harjoituksissa pohtia, missä kulkevat rajat käyttötyyppien
välillä, ja miten erilaiset käyttöön liittyvät riskit voi tunnistaa.
Menetelmässä käsitellään paitsi vaikeasta huumeongelmasta kärsineiden kokemusasiantuntijoiden kokemuksia, myös tutkimustietoon perustuvia yleisluontoisia tosiasioita koskien esimerkiksi käytön yleisyyttä ja sitä, kuinka usein käyttö johtaa
ongelmiin. Kokemusasiantuntijoiksi hakeutuu yleensä lähinnä vakavista ongelmista selvinneitä, joiden viiteryhmänä ovat olleet aina ”kentältä” kuntoutuksen kautta
vertaistukiryhmiin asti ne käyttäjät, joilla on ollut ammattilaisten apua vaativa vaikea huumeongelma. Näin heille on saattanut syntyä käsitys, jonka mukaan heidän
kokemuksensa huumeiden parissa olisivat tavanomaisia. Vaikeista ongelmista kärsineiden ja ammattiapua saaneiden ryhmä ei kuitenkaan tutkimusten mukaan edusta
huumeiden käyttäjien (eikä käytön lopettaneiden) enemmistöä, joten ei ole eettisesti kestävää antaa osallistujille sellaista käsitystä. Yksi ohjaajan tehtävistä keikalla on
saattaa huumekasvatukseemme osallistuvat nuoret kartalle tilastollisista faktoista ja
muusta tutkimustiedosta.
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30302 Osallistujat oppivat suojaavista ja
altistavista tekijöistä

		

Ennakkokyselyssä (liite 4) nuoret aktivoidaan pohtimaan heidän omassa elämässään vaikuttavia päihdeongelmille altistavia ja niiltä suojaavia tekijöitä. Painotamme keikkojen tilaajille antamissamme ohjeissa sekä ennakko- että palautekyselyn
teettämisen tärkeyttä; erityisesti ennakkokyselyn tekeminen olisi nuorille tärkeää
sen sisältämän kasvatuksellisen tavoitteen vuoksi. Ränni-keikoilla vuonna 2014
kohdatuista 48 nuoresta 39 vastasi ennakkokyselyyn, joten vastanneiden osuus
osallistujista olikin palautekyselyä parempi. Kevään 2015 ennakkokyselyihin saatiin
kuitenkin vastauksia heikommin: vain 82 nuorta 131:sta vastasi kyselyyn. Vakiinnutimme siksi kevään 2015 aikana käytännöksi teettää osallistujilla saman kyselyn
paperiversiona ennen saman pöydän ääreen kerääntymistä ja Ränni-harjoitusten
aloittamista, ellei ryhmältä ollut saatu vastauksia ennakkokyselyyn.

		36 %			45 %

Palautekyselyssä nuoria pyydetään arvioimaan muutamien heidän oppimistaan kuvaavien väitteiden paikkansapitävyyttä asteikolla 1–5, jossa 1=ei lainkaan ja 5=täysin/
paljon. Vuonna 2014 palautekyselyyn vastasi 25 nuorta eli noin puolet kaikista osallistujista. Vuonna 2015 saimme kaikkiaan 259 nuorelta vain 88 vastausta, mutta tulokset
olivat edellisvuotta parempia. Sininen ukko esittää alla poimintoja nuorten palautekyselyvastauksista. Syksystä 2015 lähtien kysymykset oli muotoiltu hieman eri tavalla
kuin aiemmissa kyselyissä, mutta tulokset ovat olennaisilta osin vertailukelpoisia.

		2014			2015

koki oppineensa tiedostamaan itseen vaikuttavia päihdeongelmilta
suojaavia ja niiden riskiä lisääviä tekijöitä vähintään melko paljon

		
		2014			2015
		40 %			59 %

koki oppineensa vähintään melko paljon
käyttäjien erilaisista syistä käyttää huumeita
ja tulla niistä riippuvaiseksi

30303 Ymmärrys lisääntyy käytön motiivien tuntemisen
kautta
Ränni-menetelmän ensimmäisessä harjoituksessa käydään läpi päihteidenkäytön
syiden moninaisuutta tarkastelemalla kokeilijoiden ja erityyppisten käyttäjien käytön taustalla olevia motiiveja, jotka ovat usein aivan tavallisia, jokaisen nuoren kokemia tarpeita ja tuntemuksia. Ajatuksena on kannustaa nuoria itseään löytämään
ja valitsemaan päihteettömiä tapoja toteuttaa näitä samoja tarpeita. Tarkoituksena
on myös muistuttaa, että erityyppiset käytön syyt ja muut lähtökohdat vaikuttavat
käyttöön liittyviin riskeihin. Toisessa harjoituksessa käsitellään erityyppisten käyttäjien elämää ja arkea esimerkiksi sosiaalisten suhteiden kautta. Tämän jälkeen käytön motiiveihin palataan vielä uudestaan toisesta näkökulmasta käsin: harjoituksen
toisen osan ajatuksena on saada nuoret oivaltamaan, että päihteidenkäytön motiivien taustalla olevia haluja ja tarpeita voi tyydyttää myös ilman päihteitä.
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Mittasimme palautekyselyssämme myös sitä, mitä mieltä nuoret ovat harjoituksistamme. Alla vuoden 2015 loppuun mennessä kyselyyn vastanneiden (n=112) arvio
motiiviharjoituksesta (vastaajien lukumäärinä):

7

7

todella syvältä melko huono

27

ei huono eikä hyvä

16

53

aivan paras

melko hyvä
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30304 Itsetuntemus ja huumeilmiön ymmärrys
rakentuvat vuorovaikutuksessa

30305 Tilaaja saa meiltä laadukasta huumekasvatusta
nuorille

Ennakkokyselyssä käsiteltävien yksilöllisten päihdeongelmille altistavien ja niiltä suojaavien tekijöiden tunnistaminen on tärkeää, jotta nuoret tuntisivat itsensä
ja tiedostaisivat paremmin päihteisiin liittyviä riskejä. Palaamme aiheeseen Ränni-keikalla esimerkiksi kokemusasiantuntijoiden taustojen yhteydessä: nuorten on
hyvä tiedostaa käytön olevan sitä riskialttiimpaa, mitä heikommat turvaverkot yksilöllä on käytettävissään. Uskomme myös stereotypioita rikkovan keskustelun auttavan nuoria hahmottamaan ilmiötä monipuolisemmin. Palautekyselyssä pyrimme
selvittämään, kokevatko nuoret oppineensa jotakin käsittelemistämme asioista keskustelumme avulla. Alla olevaan kuvioon 9 on koottu palautekyselyjen oppimista
koskevien kysymysten vastauskeskiarvoja.

Laadukkaassa ehkäisevässä päihdetyössä ei tarjota nuorille valmiita ratkaisuja esittämällä, mitä mieltä heidän tulisi asioista olla. Sen sijaan on hyödyllistä herättää
keskustelua niistä asioista, joita nuorten kannattaisi ajatella ollakseen valmiita tekemään kestäviä valintoja. Pyrimme selvittämään palautekyselyllä, miten olemme
onnistuneet aktivoimaan nuoria pohtimaan huumeisiin liittyviä asioita. Erityisesti
olimme kiinnostuneita siitä, mitä tapahtuu käyntimme jälkeen. Alle on kerätty vastauksien osuudet vuosilta 2014 ja 2015. Kahdessa ensimmäisessä kohdassa kyselyn
väite oli muotoiltu ”pohdin joko käyntinne aikana tai sen jälkeen...”, ja lopuissa ”olen
keskustellut käyntinne jälkeen…”

2014 2015

Väite:
»» Opin tiedostamaan minuun vaikuttavia

3.1
3.2

päihdeongelmilta suojaavia sekä niiden
riskiä lisääviä tekijöitä

»» Opin erilaisista käyttäjätyypeistä ja käyttö-

3
3.5

kulttuureista

3.6

huumeita ja tulla niistä riippuvaiseksi

kertoa omia mielipiteitäni

»» Minun oli helppo osallistua keskusteluun ja
kertoa omia mielipiteitäni

2014 (n=25)

60 %

oli pohtinut omaa päihteidenkäyttöään tai
suhtautumistaan päihteisiin

32 %

52 %

oli pohtinut läheistensä päihteidenkäyttöä tai
suhtautumista päihteisiin

40 %

56 %

oli keskustellut huumeista kavereidensa tai
muiden nuorten kanssa

8%

14 %

oli keskustellut huumeista vanhempiensa
kanssa

56 %

81 %

oli keskustellut huumeista jonkun kanssa

3.1

»» Opin käyttäjien erilaisista syistä käyttää
»» Minun oli helppo osallistua keskusteluun ja

56 %

2.8
3.2*
3.4
3.7

2015 (n=88)

* tämä kysymys poistettiin kevään 2015 jälkeen; vuoden 2015 osalta kyseessä ovat kevään tulokset (n=40)

Kuvio 9: Palautekyselyjen vastauskeskiarvoja (asteikko: 1–5, jossa 1=ei lainkaan ja 5=täysin/paljon):
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400
Kokemustietoa hyödynnetään
kannabisspesifissä riskiehkäisyssä
ja haittoja vähentävässä työssä
Kannabiksenkäytön haittojen ehkäisy on monella tapaa haastava tehtävä. Yksi syy
tähän ovat laajalle levinneet ja sitkeät myytit kannabiksen haitattomuudesta. Koska kannabis on tutkimustiedon valossa muihin päihteisiin verrattuna suhteellisen
vähähaittaista, haitoista puhuminen ohitetaan käyttäjien keskuudessa usein olankohautuksella. Tämä on omiaan viivästyttämään tai jopa estämään haittojen tunnistamista, mikä edelleen vähentää käyttäjien edellytyksiä tehdä haittoja vähentäviä ratkaisuja. Lisäksi kannabiksen käyttäjille neuvontaa ja vertaistukea on tarjolla varsin
heikosti toisin kuin esimerkiksi alkoholin käyttäjille. A-klinikkasäätiön ylläpitämä
Päihdelinkki on ainoita avoimia verkkofoorumeja, jossa päihderiippuvuuksiin suhtaudutaan vakavasti. Vertaiskeskustelua kannabiksesta käydään Päihdelinkin lisäksi
enimmäkseen Hamppuforumilla ja Suomi24.fi-keskustelualueella.

401 YAD perehdyttää kannabiksenkäyttäjiä
tekemään kannabiserityistä vertaisneuvontaa
YAD haluaa vuonna 2014 käyntiin polkaistulla Myssy pois silmiltä vol. 2 -kampanjallaan näyttää, että kannabiksen käytöstä aiheutuvien haittojen tunnistaminen ja
tunnustaminen ei tuo mukanaan tarvetta moralisoida eikä syytellä käyttäjiä. Haittojen vähentämistä on yhtä lailla yhteiskunnallinen vaikuttaminen käyttäjien ihmisoikeuksien tasa-arvoisen toteutumisen puolesta kuin myös kiihkoton ja asiallinen
tiedottaminen vaikkapa synteettisten kannabinoidien riskeistä, vähemmän haitallisista tavoista käyttää kannabista tai keinoista välttää rekisterimerkinnöistä aiheutuvia
sosiaalisia ongelmia. Lisäksi haluamme tukea asiallista ja monipuolista keskustelua ja
levittää tieteellisen tiedon ohella myös kokemustietoa suoraan käyttäjiltä käyttäjille.
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Käyttäjät tietävät parhaiten, mitä haittoja kannabiksen käyttö tuo mukanaan, joten
on järkevää tehdä haittojen vähentämistyötä yhteistyössä heidän kanssaan. YAD:n
toimintaan tämä istuu luontevasti, koska toiminnassamme on alusta asti ollut mukana niin kannabista kuin muitakin huumeita käyttäneitä nuoria. Tällä kertaa halusimme kuitenkin mukaan käytön lopettaneiden ohella myös käyttöä edelleen jatkavia nuoria aikuisia. Heistä koottiin Myssyryhmä, joka pohtii kanssamme, mitä YAD
voisi tehdä kannabiksen käytöstä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. Ryhmän
toiminta on suunnattu Internetissä tapahtuvaan kannabishaittojen vähentämiseen,
ja ryhmään pidetään myös yhteyttä verkon välityksellä. Myssyryhmäläiset toteuttavat vertaisneuvontaa Internetissä Päihdelinkin keskustelufoorumilla.

40101 Myssyryhmään rekrytoidaan ja koulutetaan
riittävä määrä vapaaehtoisia vertaisneuvojia
Monilla Expa-hankkeen kokemusasiantuntijoista on kokemusta myös kannabiksesta, mutta he ovat kuuluneet siihen tilastollisesti vähemmistöön jäävään ryhmään
kannabiksenkäyttäjistä, jotka ovat käyttäneet aktiivisesti myös muita huumeita ja
kärsineet riippuvuudesta ja muista vakavista ongelmista. Halusimme, että Myssyryhmään rekrytoitavat kannabiksenkäyttäjät edustaisivat paremmin käyttäjien koko
monimuotoisuutta.
Koska Myssyryhmän tekemä vertaisneuvonta ja muu haittojen vähentämistyö keskittyy verkkoon, myös rekrytointi oli järkevää toteuttaa Internetissä. Käytimme apuna
YAD:n Kiinnostaako huumeet -blogia, jossa kirjoitimme kevään aikana haittojen vähentämisestä ja Myssyryhmän tarkoituksesta, ja pyysimme kiinnostuneita ottamaan
meihin yhteyttä. Tavoitteena oli rekrytoida mukaan viidestä kymmeneen nuorta
aikuista, jotka koulutettaisiin syksyllä. Mielenkiinnostaan koulutustamme ja vertaisohjaajana toimimista kohtaan ilmoitti 8 ihmistä, mutta pidimme kiinni vastaavista
ikärajoista kuin Jalostamo-koulutuksessa, eli koulutettavien tuli olla 18–35-vuotiaita.
Ensimmäisen kerran Myssyryhmä kutsuttiin koolle Tampereen toimistolle huhtikuussa 2014, jolloin paikan päällä oli viisi osallistujaa. Samassa paikassa elokuussa
järjestettyyn yhden iltapäivän koulutukseen osallistui lopulta kuusi ihmistä. Käsittelimme koulutuksessa tutkimus- ja kokemustiedon eroja, hyvän nettikeskustelun
elementtejä ja vertaisneuvonnan kannalta tärkeitä asioita, kuten tarvetta määritellä raja yksityisen ja julkisen välillä. Lisäksi kävimme läpi Päihdelinkin keskustelun
säännöt ja käytännöt.
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Myssyryhmä koostuu tavallisista nuorista aikuisista, joilla on kokemusta kannabiksen käyttämisestä. Yksi ryhmäläisistä on lopettanut käytön, ja muiden elämässä
kannabis on edelleen mukana, muttei määräävänä elementtinä. Osa kannabista käyttävistä myssyryhmäläisistä ilmoittaa käyttävänsä kannabista ensisijaisesti päihteenä,
osa taas ennemminkin lääkkeenä. Viisi ryhmäläistä on toiminut vertaisohjaajina
Päihdelinkin keskustelufoorumin Savusaunassa, jota käsitellään seuraavassa luvussa.

402 Tuotamme matalan kynnyksen
vertaisneuvontaa ja haittojen vähentämistä
Internetissä
Päihdelinkki on niin ongelmista kärsiville kuin ammattilaisillekin suunnattu kattava verkkosivusto, jolla käsitellään päihde- ja toiminnallisia riippuvuuksia. Sivustolla on tietopankki, erilaisia testejä ja laskureita sekä oma-apuoppaita erilaisten
riippuvuuksien hallintaan ja voittamiseen. Sivustolle on kerätty myös ohjeita avun
hakemiseen sekä ongelmia kokeneiden ihmisten kirjoittamia tarinoita. Myös sisältö
on siis tuotettu yhteistyössä ammattilaisten ja palvelun käyttäjien kanssa. Yksi Päihdelinkin suosituimmista palveluista on eri osa-alueisiin jaettu keskustelualue, jossa
kuka tahansa voi keskustella anonyymisti muiden samasta aiheesta kiinnostuneiden
kanssa. A-klinikkasäätiön työntekijät valvovat keskustelua foorumilla, jotta esimerkiksi huumeiden käyttöön kehottavat ja muut sääntöjen vastaiset viestit saadaan
poistettua häiritsemästä apua tarvitsevia. Näin keskustelualue pysyy turvallisena
käyttäjilleen.
Päihdelinkin keskustelualuella on jo pitkään toiminut haittojen vähentämiseen
tähtäävä Sauna-keskustelualue, jossa sana on vapaa kaikkien päihteiden käyttöön
liittyen. Monet kannabiksenkäyttäjät eivät pidä kannabista varsinaisena huumeena
eivätkä identifioidu huumeidenkäyttäjiksi, joten he eivät välttämättä tunne kuuluvansa joukkoon kaikkien huumeiden käyttöä käsittelevällä keskustelualueella. Kannabiksenkäyttäjille kohdennettu Savusauna-keskustelualue keskittyy kannabiksesta
aiheutuvien haittojen vähentämiseen. Syksystä 2014 kevääseen 2015 jatkuneena
kokeiluna aloitettu ja sittemmin vakiinnutettu Savusauna tuotetaan A-klinikkasäätiön ja YAD:n yhteistyönä. A-klinikkasäätiön työntekijät hoitavat valvonnan ja YAD
tarjoaa foorumin käyttäjien avuksi vertaisohjaajia, jotka vastaavat heille esitettyihin
kysymyksiin. Vertaisohjaajamme eivät edusta foorumilla YAD:n mielipiteitä ja linjoja, vaan itseään ja omaa kokemustaan kannabiksen käyttämisestä. Myös YAD:n
työntekijät osallistuvat tarvittaessa keskusteluihin pitääkseen tutkimustiedon näkökulmaa esillä. Savusaunassa järjestetään myös asiantuntijavetoisia teemaviikkoja
keskustelijoita kiinnostavista aiheista.
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40201 Savusauna-foorumi avataan
Savusaunan ajatuksena on olla se paikka, jossa voi kysellä toisilta käyttäjiltä apua
ja neuvoja kannabikseen liittyvissä asioissa. Kaikki eivät ole valmiita lopettamaan
käyttöä, mutta ovat valmiita tekemään sen itselleen terveellisemmin, turvallisemmin ja eettisemmin. Osa on valmiita vähentämään, kun keksivät siihen keinon tai
saavat siihen riittävän hyvän syyn. Heidän lisäkseen lienee sellaisiakin, jotka haluaisivat lopettaa käytön, mutta eivät tiedä, miten se onnistuu. Vertaisohjaajistamme voi
olla apua tällaisissa tilanteissa.
Savusauna-foorumi avattiin 1.9.2014. Vuoden 2014 aikana Savusaunassa ehdittiin
avata 27 viestiketjua, joissa oli yhteensä 144 viestiä. Alla olevassa taulukossa 1 esitellään vuoden 2014 kävijämääriä ja keskustelujen katselukertoja. Vuonna 2015 Savusaunassa avattiin 31 viestiketjua, ja uusia viestejä kirjoitettiin 356 kappaletta (Päihdelinkki). Eri kävijöistä ei enää kerätty tietoa, sillä tilastojen keräämiseen käytetyn
Google Analytics -palvelun ominaisuudet eivät sitä enää mahdollistaneet. Vuoden
2015 kuukausittainen kävijäkeskiarvo oli 1900 yksilöityä sivunkatselua kuukaudessa (Google Analytics / Päihdelinkki). Kuukausittaisia yksilöityjä sivunkatseluja
vuonna 2015 esitellään alla kuviossa 10.
Viestejä Savusaunassa kirjoitettiin vuosina 2014–2015 yhteensä tasan 500, ja viestiketjuja oli yhteensä 58 kappaletta. Yksilöityjä sivunäyttöjä oli yhteensä 35 619. Sekä
palvelun avautuessa että vuoden 2015 alussa koettiin kävijämäärissä selvät piikit.
Teemaviikot nostivat selvästi kyseisten kuukausien sivunäyttömääriä: tavallisten ja
teemaviikkokuukausien välinen ero oli keskimäärin 1857 näyttöä. Vuonna 2015 teemaviikot olivat tammikuussa (3262), toukokuussa (2254) ja marraskuussa (2251).
Viisi vertaisohjaajamme kirjoittivat vuosina 2014–2015 Savusaunassa yhteensä 67
viestiä (Päihdelinkki).

Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
keskiarvo/kk

Eri kävijät
1558
438
446
452
724

Yksilöidyt sivunkatselut
8565
1584
1718
1514
3345

Taulukko 1: Savusaunan kävijät ja sivunäytöt kuukausittain vuonna 2014 (Google Analytics / Päihdelinkki)
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3262

Teemaviikko 1: kannabis ja laki:
2254

JOULU

»»
»»
»»
»»

MARRAS

HEINÄ

ELO

1319 1274

KESÄ

TOUKO

1311

1759
1497

LOKA

1667

1644

HUHTI

MAALIS

HELMI

TAMMI

1805

2251

SYYS

2195

Kuvio 10: Savusaunan yksilöidyt sivunäytöt vuonna 2015 (Google Analytics / Päihdelinkki).

40202 Savusaunassa vierailee asiantuntijoita
Osa Savusaunan konseptia ovat asiantuntijavetoiset teemaviikot, joiden aikana eri
alojen ammattilaiset vastaavat keskustelijoiden esittämiin kysymyksiin. Päihdelinkin toimitus kerää kysymyksiä aina ennen teemaviikkoa anonyymisti Webropol-kyselylomakkeen kautta; eniten kysymyksiä onkin tullut juuri lomakkeen kautta.
Savusauna käynnistettiin syyskuussa 2014 lakiaiheisella teemaviikolla, jolloin Savusaunassa sai esittää kysymyksiä teemalla “Mitä seurauksia kannabiksesta voi tulla
lain edessä?”. Asiantuntijoina lakiaiheisiin kysymyksiin olivat vastaamassa varatuomari Jukka Juusela ja oikeustieteen maisteri Antti Arveli Lakiasiaintoimisto Arveli Juusela Co Oy:stä. Vuoden 2015 ensimmäinen teemaviikko koski kannabiksen
käytön vaikutuksia terveyteen, ja kysymyksiin vastaavana asiantuntijavieraana oli
A-klinikkasäätiön ylilääkäri Kaarlo Simojoki. Kevään 2015 aikana järjestettiin myös
toinen teemaviikko, jonka aiheena oli ”kannabiksen käytön riskien vähentäminen”,
ja asiantuntijoina toimivat vertaisohjaajamme. Savusaunan neljännellä teemaviikolla teemana oli käyttäjien ja läheisten välinen keskustelu. Teemaviikon kysymyksiin olivat vastaamassa psykoterapeutti Katjaminna Hakasaari Irti Huumeista ry:n
Läheis- ja perhetyön keskuksesta sekä YAD ry:n vertaisohjaajat, jotka ovat itsekin
kannabista käyttäviä tai käyttäneitä nuoria aikuisia tai käyttäjän läheisiä. Kuviossa
11 esitetään teemaviikoilla puhuttaneita keskustelunaiheita. Kuvassa 12 esitellään
Savusaunan markkinointimateriaalia, joka on YAD:n järjestötiedottajan käsialaa.
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»»
»»
»»
»»

Kannabiksen kasvattamisen seurauksia (3 kpl)
Käytön ja kasvatuksen seuraukset työuralle
Huumausainelaki ja YK:n ihmisoikeussopimus
Kannattaako rangaistusmääräysmenettelyä
vastustaa?
Perusteet poliisin kotietsinnälle
Huumausainelain tulkinta esimerkkitapauksessa
Kannabiksen kasvattaminen lääkekäyttöön?
Kannabiksen hallussapidon seuraukset

Teemaviikko 3: kannabiksen käytön riskien
vähentäminen
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Sosiaalisten haittojen ehkäisy?
Toimintaohjeita vanhemmille?
Miten kaventaa sukupolvien kuilua?
Kannabiksen pitkäaikaiskäyttö
Sopiva käyttöannos
Kannabiksen käytön vieroitusoireet
Käyttöön liittyvä syöpäriski?

Teemaviikko 2: kannabis ja terveys
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Kannabis ja imetys
Näkyykö kannabiksen käyttö veressä?
Kannabis ja skitsofrenia?
Ruokahalu ja uni
Kannabis lääkkeenä kolmoishermosärkyyn
Kannabiksen käytön pysyvät vaikutukset
Kannabiksen vaikutus astmakohtauksiin
Kannabiksesta apu nivelkipuihin?
Kannabis lääketieteessä?
Aiheuttaako kannabis riippuvuutta?

Teemaviikko 4: kannabiksen käyttäjät, läheiset
ja kommunikaatio
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Kannabiksen vaarallisuus nuorelle?
Miten saisi läheisen luopumaan kannabiksesta?
Kaveriporukan painostus
Alaikäisen lapsen huumeiden käyttö
Missä menee raja läheiselle?
Kannabis itselääkintänä?
Mistä läheinen tietää onko määrä ok?
Missä menee raja käyttäjällä?

Kuvio 11: Savusaunan teemaviikoilla käsiteltyjä kysymyksiä.

Kuva 12: Savusaunan viimeisimmän teemaviikon mainosmateriaalia.
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40203 Käyttäjille tuotetaan vertaisneuvontaa ja
haittojen vähentämistä
Teemaviikoilla on saatu vastauksia asiantuntijoilta, mutta kaikkein vilkkainta keskustelua ovat herättäneet kuitenkin muut aiheet: kohtuukäytöstä sekä kannabiksen
käytön jälkeisistä vieroitusoireista käydyt keskustelut poikivat kumpikin syksyllä
2014 parisenkymmentä vastausta. Etenkin kohtuukäyttöä koskeva keskustelu (35
vastausta) on jatkunut aina vuoden 2015 lopulle saakka ja ollut erittäin monipuolisena varmasti myös hyödyllistä riippuvuudesta kärsiville käyttäjille. Moni katsoo
kohtuukäytön määritelmän täyttyvän silloin, kun käyttö ei haittaa muuta elämää,
mutta on esitetty myös mietteitä ”omantunnon äänestä”, joka voi yllättää käytettäessä kannabista silloin, kun ei olisi oikeastaan pitänyt. Toisaalta eräs riippuvaiseksi
tunnustautunut keskustelija myös huomautti, että ihminen voi itseään pettääkseen
nähdä suurtakin vaivaa järjestääkseen elämänsä siten, ettei ”elämä haittaa käyttöä”.
Eräs keskustelija myös kertoi foorumilla aloittaneensa 20 vuoden pitkäaikaiskäytön
jälkeen kohtuukäyttökokeilun ja raportoi muille käyttäjille sen edistymisestä. Eniten
viestejä vuosina 2014–2015 kirjoitettiin kuitenkin kannabista koskevien tutkimusten ja uutisten mediaseurantaan (139 vastausta) sekä ketjuun, jossa omatoiminen
lääkekäyttäjä raportoi pitkästä taistelustaan lääkekannabisreseptin saamiseksi vakavaan masennukseensa (75 vastausta).
Myös YAD:n kouluttamat vertaisneuvojat antoivat näppäimistön sauhuta haittojen
vähentämiseen liittyen. Nimimerkki Saunatonttu esimerkiksi muistutti, että mahdollisia pitkäaikaisen käytön vieroitusoireita voi lievittää myös sellaisilla kannabislajikkeilla, joissa ei ole päihdyttävää THC:a. Keuhkohaittojen minimointia koskevassa
keskustelussa hän myös muistutteli syömisen ja höyrystämisen olevan haitoiltaan
vähäisempää kuin polttamisen. Samassa keskustelussa vertaisohjaajamme Penttirulez muistutteli, että höyrystimelläkin voi saada höyryn sijaan sitä haitallisempaa
savua, jos säätää lämpötilan väärin. Kannabista lääkkeenä käyttävä vertaisohjaajamme mekkala taas keskusteli aktiivisesti muiden lääkekäyttäjien kanssa laillisen lääkekannabiksen saamisen vaikeudesta sekä omatoimisesta lääkinnällisestä käytöstä.
Vakavista sairauksista kärsiville, kannabista laittomasti vaivansa helpottamiseen
käyttäville aihe on varmasti raskas, joten muiden samassa tilanteessa olevien kanssa
keskustelun voi olettaa olevan heille hyödyksi.
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500
Toiminta vakiinnutetaan
osaksi YAD:n perustoimintaa
Hankesuunnitelman mukaan kokemusasiantuntijuustoiminta juurrutetaan osaksi
RAY:n yleisavustuksella rahoitettavaa YAD:n perustyötä, mikäli hankkeessa luotu
malli osoittautuu toimivaksi ja kokemusasiantuntijuudella saadaan luotua lisäarvoa
YAD:n päihdekasvatukseen. Koska toiminnan on havaittu palvelevan tarkoitustaan, YAD on linjannut, että Expassa kehitettyä toimintaa jatketaan hankerahoituksen päätyttyä osana perustoimintaa. Hankkeen aikana on siis varmistettava, että
perustyön puolelta löytyy valmius jatkaa kokemusasiantuntijuustoimintaa: tämä
edellyttää, että työntekijöillä on tarvittava osaaminen ja resurssit toiminnan koordinoimiseksi. Resurssien osalta haasteena on hankkeen päättyessäkin toiminnan laadunhallinnan ja kustannustehokkuuden välinen ristiriita: YAD:n perustyön osana
kokemusasiantuntijatoiminnan laadunhallinta on kyettävä hoitamaan varsin vähäisin työaikaresurssein. Ristiriita ratkaistaan RAY:n myöntämällä jatkorahoituksella
toteutettavassa kaksivuotisessa Exp2-hankkeessa, jossa päihdekasvatustoimintaa
laajennetaan maantieteellisesti ja jo Expan aikana pilotoidun nykyisten ja tulevien
päihdehoitoalan ammattilaisten kokemuskoulutuksen suuntaan.

501 Projektin keskeiset toimintamuodot ovat
perustoiminnan työntekijöiden käytettävissä
Jotta toiminta voisi jatkua hankkeen päätyttyä vastaavankaltaisena, hanketyöntekijöiden työssään oppima ns. hiljainen tieto täytyy tallentaa ja siirtää eteenpäin työn
jatkajille. Expan keskeisistä toimintamalleista ja hyväksi havaituista toimintatavoista on tehty kirjallinen ohjeistus ja työntekijöitä perehdytetty toimintaan. Kaikki
toiminnan kannalta olennaiset tehtävät voidaan jatkossa toistaa ohjekirjojen avulla
ilman nykyisiä hanketyöntekijöitä.
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50101 Huumekasvatusmenetelmä jää YAD:n käyttöön
Hankkeen aikana kehitettiin huumekasvatustarkoitukseen vuorovaikutuksellinen
ja osallistava Ränni-menetelmä, jonka kohderyhmänä ovat 15–20-vuotiaat nuoret. Erityisesti menetelmällä pyritään herättelemään päihteistä kiinnostuneiden
tai päihteitä jo kokeilleiden nuorten kriittistä ajattelua. Rännin sisältöä muokattiin
palautteiden ja keikkakokemusten perusteella aina vuoden 2015 loppuun asti ja
viimeisin versio otettiin käyttöön vuoden 2016 alussa. Menetelmä on sisällöltään
valmis ja toimivaksi havaittu, ja sen käytöstä on tehty manuaali. Rännin prosessi
on kuvattu alla kuvassa 13. Ränniä, sen kehittämisprosessia ja sen avulla tehtyjen
päihdekasvatussessioiden arvioinnin tuloksia on esitelty laajemmin tämän raportin
tililuokassa 302.

50102 Valmiit ohjekirjat
»» Hankkeen tavoitteiden arviointi ja seuranta
»» Vapaaehtoisten rekrytointi
»» Vapaaehtoisten perus- ja jatkokoulutus
»» Ränni-menetelmä
»» Keikat: mainostus, sopiminen ja käytännön järjestelyt

Kuvio 12: valmiit ohjekirjat
Yllä kuviossa 12 luetelluista toiminnoista on luotu ohjekirjat, joiden avulla Expa-hankkeen toimintamalli on toistettavissa. Lisäksi syksyllä 2015 pilotoitiin yhteistyössä Preventiimin opiskelijoiden kanssa kokemuskoulutus-tyyppistä ammattilaisvalmennusta, jossa kokemustietoa hyödynnetään nykyisten ja tulevien
ammattilaisten koulutuksessa. Kokemuskoulutuksen tavoitteena on lisätä ammattilaisten kompetenssia kohdata päihdeongelmista kärsiviä asiakkaita sekä tukea
ongelmien tunnistamista ja varhaista puuttumista. Kokemuskoulutusmallin dokumentointi on aloitettu jo suunnitteluvaiheessa, mutta siitä ei ole vielä koostettu
valmista ohjekirjaa, koska kehitystyö on kesken. Kokemuskoulutuksen kehittämistä
jatketaan Exp2-jatkohankkeessa.

502 Kokemusasiantuntijatoiminta on integroitu
YAD:n organisaatioon

Kuva 13: Ränni prosessina.
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Hankkeen käynnistyessä Expa-toiminta tuli mukaan uutena toimintana, jolle ei ollut
vielä omaa paikkaa organisaatiossa. Toiminnan koordinointia, järjestötyön kokonaisuuden hahmottamista ja toiminnan raportointia sekä siitä viestimistä helpottaa,
että kuhunkin toimintoon liittyvät vastuut on määritelty selkeästi. Päihdekasvatuksen tilaajat voivat ottaa yhteyttä kehen tahansa yhdistyksen työntekijöistä, jolloin
kaikkien on tiedettävä, kenelle yhteydenotot delegoidaan. Yhdistyksen työntekijöillä on tiedustelujen varalta myös hyvä olla perustiedot siitä, mitä kokemusasiantuntijatoiminnalla on tarjota niin vapaaehtoisille kuin huumekasvatuksen tilaajillekin.
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50201 Kokemusasiantuntijatoiminnalla on paikka YAD:n
tiimimallissa
YAD:ssa käytetään vapaaehtoistyön organisointiin tiimimallia: toiminta on jaettu tiimeihin, jotka koostuvat eri työmuotoja toteuttavista vapaaehtoisista. Kullakin tiimillä
on omat kohderyhmänsä ja tavoitteensa sekä yhteyshenkilönsä. YAD:ssa toimii alla
kuvassa 14 esitellyt neljä tiimiä, joista kokemusasiantuntijat kuuluvat päihdekasvatustiimiin. Tiimin toiminta-aluetta ovat kokemusasiantuntijuuden ja muun päihdekasvatuksen lisäksi tietomateriaalit. Käytännössä eri tiimien välillä on paljon yhteistyötä,
ja monet vapaaehtoiset toimivat useassa tiimissä. Expan kokemusasiantuntijoina toimineita onkin ollut mukana myös kaikkien muiden tiimien toiminnassa.

vatus- ja siten myös kokemusasiantuntijatoiminnasta vastaavat hankemuotoisen
toiminnan päätyttyä YAD:n kaksi ehkäisevän huumetyön suunnittelijaa. Toinen
heistä oli mukana hankkeen ja menetelmän kehittämisessä jo ideointivaiheessa, ja
toinen perehdytettiin hankkeen toimintamuotoihin syksyllä 2014, kun toimintaa
laajennettiin Jyväskylään. Ehkäisevän huumetyön suunnittelijat perehdytetään tarvittaessa uudestaan siinä vaiheessa, kun hankemuotoinen toiminta on päättymässä.
Exp2-jatkohankkeen aikana toiminta jatkuu vielä kahden hanketyöntekijän voimin.

503 Projektin toiminnasta ja mallista on
tiedotettu sisäisesti ja ulospäin
Päihdekasvatustoiminnan edellytyksistä tärkeimpiin kuuluu olennaisten kohderyhmien tavoittaminen: ilman vapaaehtoisia ja nuorille päihdekasvatusta tilaavia
ammattilaisia ei ole myöskään vapaaehtoistyötä. Expa-hankkeessa on hyödynnetty
YAD:n järjestötiedottajaa, joka on osana toimenkuvaansa laatinut myös Expalle ammattimaisia viestintämateriaaleja. Yhteistyökumppanien ja kohderyhmien ohella
ajan tasalla on pidettävä myös yhdistyksen työntekijät ja jäsenet.

INFOPISTE- JA FESTARITYÖ

PAIKALLISTOIMINTA

STREET TEAM

PÄIHDEKASVATUS

50301 Yadilaiset tuntevat
kokemusasiantuntijuustoiminnan periaatteet
Kuva 14: YAD:n vapaaehtoistiimit ja Expa-toiminnan paikka tiimimallissa.
Kaikki projektityöntekijöille kuuluneet vastuut siirretään hanketyön päättyessä perustoiminnan työntekijöille siten, että uusia vastuita saavien työntekijöiden dokumentoituja toimenkuvia päivitetään. Käytännössä hanketyöntekijät listaavat kaikki
sellaiset tehtävät ja toiminnot, joista tulee huolehtia myös hankkeen päätyttyä, ja itse
vastuunjakoprosessista vastaa yhdistyksen toiminnanjohtaja. Vastuiden jakaminen
perustoiminnan työntekijöille tehdään ennen Exp2-jatkohankkeen päättymistä.

50202 Perustyön työntekijöillä on valmiudet jatkaa
kokemusasiantuntijatoimintaa
Jotta kokemusasiantuntijuustoiminta voisi jatkua paikallisesti, ja jotta sitä voitaisiin
myös alueellisesti laajentaa, työntekijöiden täytyy tuntea hyvin sekä Ränni-menetelmä että Expan vapaaehtoistyön ohjaamisen käytännöt. Ohjekirjojen lisäksi tämä
edellyttää työntekijöiden perehdyttämistä ja käytännön kokemusta menetelmän
käytöstä ja kokemusasiantuntijoiden ryhmätoiminnan ohjaamisesta. Päihdekas-
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Eri toimistojen työntekijät ja yhdistyksen hallitus kokoontuvat säännöllisesti yhteisille työyhteisöpäiville, joiden teemoja ovat arviointi (keväisin) ja strategia- ja linjaustyö (syksyisin). Työyhteisöpäivien yhtenä tarkoituksena on pitää työntekijät ja
hallitus ajan tasalla siitä, mitä järjestössä tapahtuu, joten se toimi myös Expan kannalta hyvänä keinona viestiä toiminnastamme. Lisäksi osa työntekijöistä ja YAD:n
aktiivisimmat vapaaehtoiset kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa tiimipäiville, joiden
yksi tarkoitus on jakaa tietoa ja kokemuksia eri toimintamuodoista. Expa-hanke oli
YAD:n tiimipäivillä mukana ensimmäisen kerran vuonna 2015, kun olimme saaneet oman paikkamme päihdekasvatustiimissä.
Jo aiemmin olimme testanneet Ränni-menetelmän ensimmäistä versiota Tampereen
paikallisosastossa toimivilla vapaaehtoisilla. YAD:n jäseniä on tutustuttanut toimintaamme kuitenkin tehokkaimmin se, että kokemusasiantuntijamme ovat osallistuneet myös muiden vapaaehtoistiimien toimintaan. Jäsenlehti Yadilainen, jossa olemme esitelleet Expa-toimintaa aina sopivan tilaisuuden tullen, ilmestyi Expa-hankkeen
aikana kuudesti vuodessa. Yhteensä kirjoitimme Expan toiminnasta Yadilaiseen 13
kertaa. Jäsenillä on siis ollut hyvät mahdollisuudet kuulla toiminnastamme.
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50302 YAD:n kokemusasiantuntijuustoiminta tunnetaan
ehkäisevän päihdetyön kentällä

Koonti 2013–2015

YAD tiedottaa toiminnastaan ulospäin monen eri kanavan kautta. Pyrimme Expa-hankkeessa hyödyntämään näitä kaikkia. YADDIKTI on sähköinen uutiskirje,
jota tilaavat monet toimijat nuorisoalalla ja ehkäisevän päihdetyön kentällä. YAD:n
Kiinnostaako huumeet -blogissa julkaistaan monenlaisia kirjoituksia työntekijöiltämme, vapaaehtoisiltamme ja toisinaan myös vierailevilta kirjoittajilta. Tämän
lisäksi YAD julkaisee toisinaan myös lehdistötiedotteita ja ilmoittaa koulutuksista
ja tapahtumista alan muissa uutiskirjeissä. Olemme käyttäneet edellä mainittuja
kanavia lähinnä mainostaaksemme koulutuksiamme ja tiedottaaksemme kokemusasiantuntijuudesta ja rakentamastamme toimintamallista. Kiinnostaako huumeet
-blogiin kirjoitimme hankkeen tiimoilta 15 kertaa; usein motiivinamme oli sielläkin
markkinoida koulutuksiamme potentiaalisille vapaaehtoisille, mutta jaoimme myös
toiminnassa kertyneitä kokemuksia ja kerroimme vapaaehtoisille järjestämästämme päihteettömyyttä tukevasta toiminnasta.

Toteuma:

Verkostoista osallistuimme aktiivisimmin Tampereella kokemusasiantuntijatoimintaa järjestävien tahojen käytännön yhteistyötä kehittävään, ensin Verkottaja-hankkeen ja myöhemmin Muotialan asuin- ja toimintakeskuksen koollekutsumaan
yhteistoimintaverkostoon. Osallistuimme myös paikallisen ehkäisevän päihdetyön
Ehkäpä -verkoston sekä valtakunnallisen Kokemusosaajien verkoston tapaamisiin,
ja markkinoimme toimintaamme myös käydessämme paikallisissa päihde- ja mielenterveystyökentän tapaamisissa. Olimme mukana myös ammattilaisille tarkoitetuissa tapahtumissa ja koulutuksissa. EHYT ry:n järjestämien valtakunnallisten
Päihdepäivien kokemusasiantuntijuusseminaarissa pidimme kokemusasiantuntijan
kanssa puheenvuoron, jossa esittelimme Expa-hankkeessa hyviksi havaittuja käytäntöjä. Olimme mukana myös Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry:n henkilökunnan päihteet ja puheeksiotto -koulutuksessa.
Expa-hankkeen toiminnasta on kirjoitettu julkaisu, joka taitetaan ja painetaan alkuvuonna 2016. Julkaisussa keskitytään esittelemään kattavasti YAD:n visio siitä,
mitä kokemusasiantuntijuudella voidaan saavuttaa ehkäisevässä huumetyössä, ja
miten se tehdään laadukkaasti ja turvallisesti, joskus kantapään kauttakin. Julkaisussa käsitellään kokemusasiantuntijuutta myös yleisesti ja muiden toimijoiden tekemän työn kautta, koska suuri osa toiminnassamme hyödynnettävistä oivalluksista
on parastettu joltakin muulta. Julkaisuun sisällytetään myös tämä Expa-hankkeen
sosiaalinen tilinpäätös.

* = kohtalainen, ** = hyvä, *** = erinomainen

100 Näkemys huumespesifistä kokemusasiantuntijuudesta
101 Luodaan yhteinen määritelmä päihdespesifistä kokemusasiantuntijuudesta kansallisesti **
10101 Sitoudutaan yhteisiin periaatteisiin huumealan kokemusasiantuntijuutta käyttävien toimijoiden kanssa

»» Tavoite: on selvitetty yhteiset periaatteet ja sitouduttu niihin
»» Tulos: on sitouduttu niihin periaatteisiin, joista on ollut mahdollista sopia muiden kanssa

102 YAD:lla on oma näkemys ja kirjallinen määritelmä kokemusasiantuntijuudesta ***
10201 Määrittelyssä on hyödynnetty ulkopuolisia ehkäisevän päihdetyön asiantuntijoita

»» Esimerkkejä asiantuntijakommenteista + mihin päätöksiin johtaneet

10202 Kokemusasiantuntijat ja YAD:n työntekijät ovat olleet mukana suunnittelemassa yadilaista kokemusasiantuntijuutta

»» Esimerkkejä ratkaisuista, jotka tehty tämän perusteella, kokemusasiantuntijan kommentti

10203 Yadilaisen kokemusasiantuntijuuden määritelmä

»» Tavoite: määritelmä on luotu ja kaikki kokemusasiantuntijamme täyttävät määritelmän kriteerit
»» Tulos: tavoite saavutettiin

200 Kokemusasiantuntijoiden koulutus ja työnohjaus
201 Kokemusasiantuntijat saavat koulutuksen tehtäväänsä ***
20101 Kokemustaustaisia nuoria aikuisia rekrytoidaan tekemään ehkäisevää työtä vapaaehtoisina

»» Tavoite: kuhunkin koulutukseen rekrytoidaan 5–10 nuorta aikuista
»» Tulos: tavoitteet saavutettiin kaikkien koulutusten osalta

20102 Jalostamo auttaa osallistujia valjastamaan kokemuksensa ehkäisevän huumetyön välineeksi

»» Tavoite: loppukyselyjen oppimistavoitekysymysten keskiarvot vähintään 3,5
»» Tulos: 2014 Tampereella tavoite ylitettiin viidessä, Jyväskylässä kolmessa kuudesta oppimistavoitteesta 2015 lähes kaikki oppimistavoitteet ylitettiin

20103 Jalostamo rohkaisee osallistujia vuorovaikutukseen

»» Tavoite: loppukyselyn itsearviointikysymysten keskiarvot vähintään 3,5 ja kokemus omista vuorovaikutustaidoista
parantunut

»» Tulos: 2014 tavoitteet ylitettiin, 2015 tavoitteet ylitettiin
20104 Jalostamo tukee osallistujien toipumista
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»» Tavoite: loppukyselyn itsearviointikysymysten keskiarvot vähintään 3,5; esimerkkejä ”mukaan otettavista” asioista
»» Tulos:
»» 2014 tavoite ylitettiin Tampereella kaikissa, Jyväskylässä kolmessa neljästä tavoitteesta
»» 2015 tavoitteet ylitettiin

202 Kokemusasiantuntijoita tuetaan vapaaehtoistyössä ***
20201 Vapaaehtoisille järjestetään säännöllisesti työnohjauksellisia tapaamisia

»» Tavoite: järjestetään vuosittain 8 tapaamista / paikkakunta, tapaamisissa pohditaan keikkakokemuksia ja tarjotaan elämyksiä, kokemusasiantuntijan kommentti

»» Tulos: 2014 järjestettiin 8 tapaamista ja käytiin kesäleirillä, 2015 järjestettiin Tampereella 8 ja Jyväskylässä 7
tapaamista sekä käytiin kesäleirillä ja aktiivisimpien vapaaehtoisten kanssa Lontoossa

20202 Ryhmätapaamiset mahdollistavat positiivisen itsetutkiskelun ja tukevat päihteettömyyttä

»» Tavoite: tapaamiset ovat päihteettömiä, esimerkkejä käsitellyistä aiheista
»» Tulos: tapaamiset olivat päihteettömiä

»» Tavoite: vähintään 50 % kokee oppineensa tiedostamaan itseen vaikuttavia päihdeongelmilta suojaavia ja niille
altistavia tekijöitä vähintään melko paljon
»» Tulos: 2014 36 %, 2015 45 %

30303 Ymmärrys huumeongelmista lisääntyy käytön motiivien tuntemisen kautta

»» Tavoite: Vähintään 50 % kokee oppineensa vähintään melko paljon käyttäjien erilaisista syistä käyttää huumeita
ja tulla niistä riippuvaiseksi

»» Tulos: 2014 40 %, 2015 59 %
30304 Itsetuntemus ja huumeilmiön ymmärrys rakentuu vuorovaikutuksessa

»» Tavoite: vastauskeskiarvot oppimiskysymyksiin vähintään 3,5
»» Tulos: 2014 keskiarvot 2,8–3,4, 2015 keskiarvot 3,2–3,7

30305 Tilaaja saa meiltä laadukasta huumekasvatusta nuorille

»» Tavoitteet: Vähintään 50% pohtii omaa päihteidenkäyttöään tai suhdettaan päihteisiin ja vähintään 50% keskustelee huumeista muiden kanssa myös tapaamisemme jälkeen

»» Tulos: 2014 56 % ja 56 %, 2015 60 % ja 81 %

300 Kokemusasiantuntijat tekevät huumekasvatusta nuorille
301 YAD tekee kokemusasiantuntijoiden kanssa huumekasvatuskeikkoja nuorille ***
30101 Huumekasvatuksemme tavoittaa nuorten ryhmiä

»» Tavoite: 2014 tavoitetaan tarpeeksi nuoria, jotta huumekasvatusmenetelmää sekä työntekijän ja kokemusasiantuntijan yhteistyötä saadaan testattua ja arvioitua, 2015 tavoitetaan 100 nuorta / paikkakunta Tulos:

»» 2014 nuoria tavoitettiin noin 70, ja tavoite saavutettiin,
»» 2015 tavoitettiin Tampereella 144 ja Jyväskylässä 150 nuorta
30102 Kuvia keikoilta

»» Kuvia keikoilta

302 Menetelmä on vuorovaikutuksellinen ja osallistava ***
30201 Menetelmä perustuu avoimeen keskusteluun

»» Kuvaus menetelmästä, kokemusasiantuntijan kommentti

30202 Keskustelutilanne mahdollistaa nuorten osallistumisen

»» Tavoite: palautekyselyn keskusteluilmapiiriä kartoittavien kysymysten vastausten keskiarvot vähintään 3,5
»» Tulos: 2014 tavoitteet ylitettiin
»» 2015 tavoitteet saavutettiin

303 Huumekasvatuksemme antaa nuorille valmiuksia tehdä valistuneita valintoja **
30301 Sisältö on rakennettu entisten käyttäjien omista kokemuksista huomioiden tieteelliset tutkimukset aiheesta

»» Kuvaus menetelmän sisällöstä

400

Kokemustietoa hyödynnetään kannabisspesifissä riskiehkäisyssä ja
haittoja vähentävässä työssä
401 Perehdytetään kannabiksenkäyttäjiä tekemään kannabiserityistä vertaisneuvontaa ja haittojen vähentämistä ***

40101 Myssyryhmään rekrytoidaan ja koulutetaan riittävä määrä vapaaehtoisia vertaisneuvojia

»» Tavoite: 5–10 koulutettua; vertaisneuvojia riittää vastaamaan kaikkiin heille osoitettuihin kysymyksiin
»» Tulos: 6 koulutettua; vertaisneuvojat ovat vastanneet kaikkiin heille osoitettuihin kysymyksiin

402 Tuotamme matalan kynnyksen vertaisneuvontaa ja haittojen vähentämistä Internetissä ***
40201 Savusauna-foorumi avataan

»» Tavoite: foorumi avataan ja siellä käydään keskustelua kannabiksen haittojen vähentämisestä; viestien ja sivunäyttöjen määrät

»» Tulos: foorumi avattiin 1.9.2014; vuosina 2014–2015 avattiin 58 viestiketjua, joihin kirjoitettiin 500 viestiä, yksilöityjä sivunäyttöjä oli yhteensä noin 35 600

40202 Savusaunassa vierailee asiantuntijoita

»» Tavoite: toteutetaan asiantuntijavierailuja, jotka herättävät keskustelua teemasta; esimerkkejä keskustelulankojen aiheista, viestien lukumäärät Tulos: asiantuntijavierailuja toteutettiin 3 ja teemaviikkoja 4, teemaviikot nostivat ko. kuukausien sivunäyttöjen määrää keskimäärin noin 1 900 näytöllä

40203 Käyttäjille tuotetaan vertaisneuvontaa ja haittojen vähentämistä

»» Esimerkkejä vertaisneuvontaa ja haittojen vähentämistä sisältävien keskustelulankojen aiheista ja viesteistä

30302 Osallistujat oppivat suojaavista ja altistavista tekijöistä
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Lähdeviitteet

500 Toiminta vakiinnutetaan osaksi YAD:n perustoimintaa
501 Projektin keskeiset toimintamuodot ovat perustoiminnan työntekijöiden käytettävissä ***
50101 Huumekasvatusmenetelmä jää YAD:n käyttöön

»» Tavoite: Menetelmä on käyttövalmis ja monistettavissa
»» Tulos: toteutuu

50102 Valmiit ohjekirjat

»» Tavoite: Keskeisistä toiminnoista on tehty ohjekirjat
»» Tulos: toteutuu

502 Kokemusasiantuntijatoiminta on integroitu YAD:n organisaatioon ***
50201 Kokemusasiantuntijatoiminnalla on paikka YAD:n tiimimallissa

»» Tavoite: Kokemusasiantuntijat kuuluvat hankkeen päättyessä johonkin YAD:n tiimeistä
»» Tulos: kokemusasiantuntijat kuuluvat päihdekasvatustiimiin

Björk & Siltanen. Opas sosiaaliseen tilinpitoon. Näky, Setlementtien sosiaalisen tilinpidon verkostohanke. Jyväskylä. 2009.
Soikkeli, Salasuo, Puuronen & Piispa. Se toimii sittenkin, kuinka päihdevalistuksesta saa selvää.
Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura. Helsinki. 2012.

Internet-lähteet:
Develooppi. www.develooppi.fi. Luettu 21.5.2013.
Päihdelinkki. www.paihdelinkki.fi. Luettu 3.2.2016.

50202 Perustyön työntekijöillä on valmiudet jatkaa kokemusasiantuntijatoimintaa

»» Tavoite: Jokaisella YAD:n toimistolla on vakituinen työntekijä, joka tuntee Ränni-menetelmän ja osaa käyttää sitä
»» Tulos: toteutuu

503 Projektin toiminnasta ja mallista tiedotetaan sisäisesti ja ulospäin ***
50301 Yadilaiset tuntevat kokemusasiantuntijuustoiminnan periaatteet

»» Tavoite: Toimintaa on esitelty ja demonstroitu työntekijöille ja jäsenille
»» Tulos: toteutuu

50302 YAD:n kokemusasiantuntijuustoimintaa on tehty tunnetuksi ehkäisevän päihdetyön kentällä

»» Tavoite: Toiminnasta tiedotetaan soveltuvilla areenoilla ja promotoidaan toimintaa verkostoissa sekä tehdään
hankkeesta julkaisu

»» Tulos: toteutuu; julkaisu kevään 2016 aikana
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Liitteet

LIITE 2: Ränni-keikan purkukeskustelun runko:

LIITE 1: Jyväskylän ensimmäisen Jalostamon mainos kokemusasiantuntijoille

RÄNNIN PURKUKESKUSTELURUNKO
Oleellisintahan on mukava ja rento keskustelutuokio, jossa kokemusasiantuntijalla on
sellainen olo, että voi oikeasti kertoa asiat, niin kuin ne kokee ja näkee. Tarkoituksena
on tarjota tuntojen purkamishetki k.a.lle, joten työntekijän tulisi jakaa omia tuntojaan
vain siinä määrin, kuin se on oleellista k.a.n tukemisen näkökulmasta. Myös tämä kysymysrunko on tarkoitettu vain sen keskustelun tueksi, sitä tulee siis soveltaa.

»» Millä mielellä tulit keikalle (esim. jännittikö)?
»» Mitkä on päällimmäiset ajatukset keikan jälkeen?
»» Mikä fiilis jäi?
»» Mikä omasta jakamisesta (puheista/sanoista) on juuri nyt mielen päällä?
»» Jäikö jokin vaivaamaan?
»» Tuntuiko jonkin asian kertominen vaikealta tai sanoitko jotain sellaista, mitä nyt mietit, ettet olisi
halunnut kertoa?
»» Minkä opin tai asiat haluaisit nostaa purkuryhmään jaettavaksi/ keskusteltavaksi?

Muutoin tulisi käsitellä seuraavat asiat:
»» Miten kerta meni laadukkaan ehkäisevän työn näkökulmasta? Esim. tuliko luotua keskustelua – entä

pelottelua tai stereotypioita?
»» Mihin porukka lähti paremmin mukaan, mikä toimi ja toisaalta: mikä ei toiminut tai toimi heikosti?
Menetelmää on tarkoitus parannella kokemusten perusteella!
»» Löydä aina jotain myönteistä sanottavaa k.a.n toiminnasta keikalla, mutta älä silti valehtele. Sekin on
ok, jos keikat ei aina mene täysin putkeen. Jos yrittää parhaansa, yleensä saa toimittua tilanteessa
juuri niin hyvin, kuin tilanne antaa myöden.
»» Kirjoita ylös ainakin seuraavat asiat, jos luulet ettet muuten muista
»» miten menetelmä toimi? Mikä osa toimi parhaimmin ja mikä heikoimmin?
»» mitä oppia tulisi käsitellä yhdessä purkuryhmässä?
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LIITE 3: Expa-hankkeen keikan koontilomake:
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LIITE 4: Kuvakaappaus Rännin ennakkokyselystä:
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