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20301 Lisätään kokemustoiminnan arvostusta ja käyttöä yhteistyössä muiden kanssa
300 YAD kouluttaa opiskelijoita ja ammattilaisia kohtaamaan entisiä ja nykyisiä huumeidenkäyttäjiä
301 YAD:lla on käytössään testattu malli toteuttaa koulutuksia
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302 Koulutuksen käyneet saavat valmiuksia entisten ja nykyisten käyttäjien kohtaamistyöhön
30101 Koulutus vastaa koulutettavien ja kokemusasiantuntijoiden kokemaan tarpeeseen
30102 Koulutuksen käyneet ymmärtävät paremmin käyttäjien elämismaailmoja
30103 Koulutuksen käyneet kokevat käyttäjien kohtaamisen helpommaksi

100 YAD toteuttaa laadukasta kokemusasiantuntijuuteen perustuvaa ehkäisevää huumetyötä

 Nuorille vedettyjä huumekasvatuskeskusteluja Rännejä 30 (20)
 Kohdattuja nuoria 300 (237)
 Gurut hoitavat pääosan keikoista
 Ulkopaikkakuntien perehdytyksiä 2 (1)
 Yht. 15 koulutettua kokemusasiantuntijaa (9)
 Minimoida työntekijöiden tarve tulevaisuudessa (Todettiin, että työntekijälle on tarve myös tulevaisuudessa, ilman työntekijäresurssia vapaaehtoistyö
muuttuisi liian kuormittavaksi)

’

 Tunnettuvuuden lisääminen, niin ettei markkinointia (keikkojen tai k.a. takia) tarvita
 Kokemuskoulutuksia opiskelijoille/ ammattilaisille
 100 opiskelijaa (+ammattilaiset) (373)
 Jatkaa perustoimintaa
 Jalostamo
 Gurustamo
 Leirit + muu hyvinvointitoiminta
 Loppuraportti
101 Toiminnan perusteena hyvinvoivat vapaaehtoiset
10101 Jalostamon läpikäyneillä on valmius tehdä huumekasvatuskeikkoja
Vuonna 2017 hankkeessa koulutettiin Jalostamo -koulutuksessa 8 uutta kokemusasiantuntijaa Tampereella, joista aktiivisiksi jäi 4. Kaikki toimintaan
koulutuksen jälkeen jääneet ovat tehneet huumekasvatuskeikkoja. Yksi lopetti toiminnassa kahden keikan jälkeen.
Koulutettujen kokemusasiantuntijoiden määrä jäi tavoitteesta 8:lla henkilöllä. Emme ole onnistuneet löytämään tarpeeksi käyttötaustaisia,
kokemusasiantuntijana toimimisesta kiinnostuneita alle 35 -vuotiaita käyttötaustaisia henkilöitä joiden kuntoutuminen ja elämäntilanne on sopivassa
vaiheessa. Olemme jatkaneet ja lisänneet yhteistyötä toipuvien kanssa toimivien yksiköiden ja järjestöjen kanssa (mm. KRIS ry, A-Kilta, HDL, Avominne, Arttelin
jäsenjärjestöt, Villa Hockey, Nauha ry) mutta tämä ei ole helpottanut uusien kokemusasiantuntijoiden löytämistä toimintaamme. Toisaalta, toiminnassamme
mukana olevat vanhat sekä uudet kokemusasiantuntijat ovat hyvin aktiivisia ja sitoutuneita, eikä toiminnassa ole ns. vapaamatkustajia. Toimintamme laatu
korvaa määrän ja tämä näkyy toteen siitä, että esimerkiksi ammattilaisille ja opiskelijoille suunnattujen koulutuksien tavoitemäärä on ylitetty runsaasti.

’

10102 Gurustamossa koulutetuilla on valmiudet vastata päihdekasvatuskeikan laadusta, ryhmänohjauksesta ja kokemusasiantuntijasta
Gurustamo -koulutusta ei erikseen järjestetty vuonna 2017, vaan kokemusasiantuntijoille tarjottiin mahdollisuus kouluttautua ohjaamaan
päihdekasvatuskeikkoja tarpeen mukaan. Kiinnostusta oli kuitenkin niukasti ja ammattilaisille suunnatut keikat olivat tänä vuonna nuorille suunnattuja
koulutuksia suuremmassa roolissa. Gurustamo -koulutus on tarkoitus järjestää kiinnostuksen mukaan hankkeen viimeisen Jalostamo -koulutuksen yhteyteen
alkuvuodella 2018.

10103 Vapaaehtoisille tarjotaan mahdollisuuksia kehittymiseen ja hyvinvointiin
Vapaaehtoiset ovat toivoneet toiminnalta yhteisöllisyyttä sekä mielummin harvemmin suuremman budjetin virkistyksiä ja yhteisöllisiä tapaamisia, kuin paljon
pieniä lounaita ja elokuvissakäyntejä. Työntekijöiden rooli vaapaehtoisten tukemisessa on tärkeä. Vuonna 2017 esimerkiksi Jyväskylän toimistolla opiskelee
eräs kokemusasiantuntija oppisopimuksella nuoriso -ja vapaa-ajan ohjaajaksi.
Virkistys- ja tukitoiminta
Pvm

Paikka

3.-5..2.2017

Tallinna, Viro

6.-7.5 2017

Tarkoitus

Osallistujat

Virkistysviikonloppu

8 (2 työntekijää)

MAD:n toimisto/JKL

EXP2 -kehittämispäivä

6 (3 työntekijää)

25.8.2017

Toimisto/TRE

Tapaaminen ennen Portugalia

9 (3 työntekijää)

19.-27.9.2017

Portugali, Portimao

Palkintoreissu keikoista

9 (3 työntekijää)

’

Jalostamo -koulutuksia järjestettiin Tampereella yksi kappale 26.8.2017, johon osallistui kuusi kiinnostunutta, joista yksi päätti koulutuksen jälkeen
ettei jatka toistaiseksi ja kahden kokemusasiantuntijan koulutus hoidettiin muulla ajalla. Yhden koulutus jäi kesken. Vuonna 2017 koulutusta
uudistettiin siten, että koulutukseen sisältyy yksi yhteinen päivä, jossa käydään läpi perusasiat ja Ränni -menetelmä ja koulutusta jatketaan
yksilökoulutuksina, joissa käydään läpi ammattilaismenetelmä Toni ja tarjotaan yksilöohjausta tarpeen mukaan.
10104 Vapaaehtoiset osallistuvat toiminnan kehittämiseen
Toiminnan kehittämistä on tehty kahdessa eri työpajassa, keväällä yhteisviikonlopussa sekä tapaamisessa ennen Portugalin matkaa. Kehittämisen alla
ovat olleet Toni -menetelmän sisältö sekä kokemusasiantuntijuus YAD:lla. Kevään työpajassa pohdittiin hankkeen merkitystä, kehittämistä ja
tulevaisuutta pienryhmissä sekä pohdittiin Toni -koulutuksen Opettelua elämäään -osion sisältöä, syksyn työpajassa käsiteltiin
kokemusasiantuntijuustoiminnan arvoja, periaatteita ja yhteisön tuen merkitystä.
Toimintaa suunnitellaan yhteisesti sosiaalisessa mediassa (Facebook) jossa kokemusasiantuntijat pääsevät vaikuttamaan yhteisten tapaamisten
sisältöihin ja teemoihin. Kokemusasiantuntijat osallistuvat myös yleisesti YAD:n toiminnan kehittämiseen. He kouluttautuvat YAD:n peruskoulutuksissa
(mm. infopiste) sekä vaikuttavat yhdistyksen linjauksiin YAD:n hallituksessa.

Aktiivisia kokemusasiantuntijoita toimii yhteensä hankkeessa 17, joista Tampereella 9 ja Jyväskylässä 8.

’

10105 Kuvia

Portugalissa auringonlaskuselfieitä!

Krista ja Ville lähdössä kouluttamaan Jyväskylän yliopistolle

’

Ränni-menetelmä

Pikkujoulujen piparitalkoita

’

Pikkujouluviikonlopun 2. päivän aamupuuro ja mindfullness Mama Bearissa
Tampereella

Äänekoskella pitämässä Toni -koulutusta nuorten työpajatyöntekijöille

’

201 Kokemusasiantuntijuustoiminta on keskeinen osa YAD:ia

10201 Vuosikello

Tammikuu

Helmikuu
Viron
matka

Joulukuu
Pikkujoulut

Maaliskuu
Marraskuu
Huhtikuu
Yhteistapa
aminen/JK
L

Lokakuu

Toukokuu

Syyskuu
Portugalin
matka
Kesäkuu
Elokuu
Jalostamo

Heinäkuu

Kesäleiri

’

10202 Kokemustoiminnan jatkumiselle tarvittavat resurssit on laskettu ja varmistettu
Vuodelle 2018 hanketta on jäljellä kolme kuukautta. Hankkeelle haettiin jatkoa syksyllä 2017 ja STEA myönsi hankkeelle avustuksen. Exp3ert –
Kohtaava kokemusasiantuntijuus -hanke toimii 2018-2021.
103 Yhä useampi nuori on päässyt osallistumaan laadukkaaseen huumekasvatukseen
Tavoitteet olivat:
Päihdekasvatuskeikka Rännejä 30, joissa kohdattu 300 nuorta (toteutuma 20, kohdattuja nuoria 237)
Gurut hoitavat pääosan keikoista (ei toteutunut täysin, sillä kokemusasiantuntijoiden kiinnostus kouluttautua Guruksi oli vähäistä ja puhtaasti
kokemusasiantuntijaroolissa toimiminen koettiin mielekkäämmäksi.)

10301 Keikkojen ja kohdattujen nuorten määrä
Vuoden 2017 tavoitteena oli, että Gurut (eli ohjaajiksi koulutetut kokemusasiantuntijat) tekevät suurimman osan keikoista ja työntekijöitä ei keikoille
enää tarvittaisi. Vuoden aikana tehtiin 20 päihdekasvatuskäyntiä, joissa jokaisella oli mukana työntekijä tai oppisopimusopiskelija
kokemusasiantuntijan työparina. Gurustamo -koulutusta ei vähäisen kiinnostuksen vuoksi järjestetty vuonna 2017 ja vuonna 2016 Guruja koulutettiin
kaksi. Osaksi tämä johtui myös siitä, että kokeneemmat kokemusasiantuntijat eivät halua vastata päihdekasvatuksen ohjauksesta vaan kokevat
mielekkäämmäksi pysyä kokemusasiantuntijan roolissa. Myös työntekijät kokevat käynneille osallistumisen niin mielekkäänä, eivätkä siten halua
jättäytyä niiltä pois.

’

10302 Nuoret ovat pohtineet omaa ja läheisensä päihteiden käyttöä

kavereideni tai muiden nuorten kanssa

85,7 %

vanhempieni tai sukulaisteni kanssa

Jonkun muun kanssa. Kenen?

0,0 %

32,1 %

7,1 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

Kaikki (KA:1.37, Hajonta:0.59) (Vastauksia:28)

80,0 %

100,0 %

’

10303 Nuoret kokivat turvalliseksi osallistua huumekeskusteluun
100,0 %
80,0 %

mielipiteitäni (0=ei lainkaan 10=täysin)

60,0 %
40,0 %
20,0 %

13,3 %
4,4 %

0,0 %
0.00

6,7 %
0,0 % 0,0 %
1.00

2.00

3.00

2,2 %
4.00

22,2 %
17,8 % 20,0 %

6,7 % 6,7 %
5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

Kaikki (KA:7.4, Hajonta:2.57) (Vastauksia:45)

10304 Nuorten ymmärrys huumeiden käytöstä ja käyttäjistä lisääntyi

Sain tietoa käytön haittavaikutuksilta suojaavista sekä…

6,6

Sain tietoa erilaisista käyttäjistä

7,2

Ymmärrän paremmin ihmisten syitä käyttää huumeita…

6,3

Jokin kosketti minua tai pystyin samaistumaan johonkin…

Nuorten palautekyselyn väittämiä:

5,2

Kaikki osallistujat otettiin vastaan tasa-arvoisina…

9

Minun oli helppo osallistua keskusteluun ja kertoa omia…

7,4

Jos minulla oli huumeita koskevia kysymyksiä, sain…
0

7,7
1
Kaikki
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200 Muutkin hyötyvät YAD:n kokemustoiminnasta ehkäisevässä huumetyössä
201 EXPA-hankkeessa kehitettyjä koulutus-, päihdekasvatus ja vapaaehtoisten tuen malleja tarjotaan muille toimijoille eri paikkakunnilla
20101 Tiedotetaan mahdollisuudesta toimijoita
YAD on ollut mukana useissa tapahtumissa tiedottamassa toiminnastaan. Lisäksi suoraan yhteydessä on oltu seuraaviin toimijoihin: Tampereen kaupunki,
Spartak ry, Stop Huumeille ry, Nauha ry, Kris ry ja A-Kilta.
20102 Pilotissa kehitettiin yhteistyömalli
Ensimmäinen ja viimeiseksi jäänyt pilotti toteutui syksyllä 2017 Spartak Kajaanin kanssa, pilotti siirrettiin helmikuulta lokakuulle toisen työntekijän
terveydellisten ongelmien vuoksi.
20103 Koulutetaan kokemusasiantuntijoita yhdessä muilla paikkakunnilla
Spartak Kajaanin kokemusasiantunijoita koulutetiin käyttämään YAD:n päihdekasvatusmenetelmiä. Koulutusta tarjottiin myös STOP Huumeille ry:lle, mutta he
eivät kokeneet tarvetta koulutukseen.
20104 Toimijat kokevat hyötyvänsä yhteistyöstä
Spartak Kajaani koki koulutuksen tarpeelliseksi ja hyödylliseksi.

’

203 Verkostoyhteistyö
20301 Lisätään kokemustoiminnan arvostusta ja käyttöä yhteistyössä muiden kanssa
Vuonna 2017 EXP2 -hanke on ollut mukana seuraavissa tapahtumissa:

21.4.2017

TREDU/Elävä Kirjasto

10.5.2017

Tampereen Kaupunki – Huolena huumeet (erit.
kannabis)

9.11.2017

Kansalaistoiminta nyt! -seminaari

300 YAD kouluttaa opiskelijoita ja ammattilaisia kohtaamaan entisiä ja nykyisiä huumeidenkäyttäjiä
301 YAD:lla on käytössään testattu malli toteuttaa koulutuksia
Koulutus kehitettiin projektin ensimmäisenä vuotena. Projektin toisena vuotena koulutusta on testattu käytännössä ja koulutettu eri tahoille. Koulutukseen on
matkan varrella tehty pieniä muokkauksia, jotta koulutus olisi mahdollisimman tarpeenmukainen.

’

30101 Koulutusten ja koulutettujen määrä

Koulutusten määrä 24, koulutettuja määrä 378

30102 Koulutuksen rakenne

Koulutuksen nimi on Toni – huumeisiin kuollen ystävän muistoksi.
Kahden tunnin kohtaavan koulutuksen lisäksi siihen kuuluu ennakkotehtävä ja erikseen
tilattava teoriakoulutus.

’

ny
HULLUUS-osassa kokemusasiantuntijat kuvaavat ongelmakäytön vaihetta
elämässään: miksi käyttöä jatketaan ja miten se vaikuttaa ihmiseen.

KIPINÄ-vaiheessa pohditaan ja kuvataan sitä ristiriitaa, miksi lopettaminen on
niin vaikeaa, vaikka halua löytyisi paljon

’

OPETTELUA ELÄMÄÄN-osassa kokemusasiantuntijat kuvaavat käytön lopettamisen
jälkeistä toipumistaan: riippuvuudesta kuntoutuminen koko elämän uudelleen
opettelua.

KOHTAAMIS -osassa kokemusasiantuntijat keräävät vielä yhteen kokemuksiaan
erilaisista kohtaamisista ammattilaisten kanssa: milainen lähestymistapa toimii ja
millainen ei.

’

302 Koulutuksen käyneet saavat valmiuksia entisten ja nykyisten käyttäjien kohtaamistyöhön
30101 Koulutus vastaa koulutettavien ja kokemusasiantuntijoiden kokemaan tarpeeseen
Koulutuksen sisällöt ja teemat on kehitetty yhdessä kokemusasiantuntijoiden kanssa ja he kokevat ne itselleen erittäin tärkeinä. Koulutuksen sisällöt vastaavat
heidän kokemustaan siitä, mitä kohtaavan ammattilaisen tulisi tietää tai ymmärtää tavatessaan huumeriippuvaista tai toipujaa.
Koulutettavien tarpeisiin suunnaten koulutusta ollaan kehitetty vuosien kokemuksen perusteella YAD:n tilauskoulutusten toiveiden ja palautteiden perusteella. Lisäksi sisältöjä ollaan kehitetty johtoryhmässä, jonka jäseniä ovat mm. Anne Kivimäki (hoitotyön lehtori, TAMK Tampereen ammattikorkeakoulu), Inga
Pöntiö (hoitotyön lehtori, TREDU Tampereen seudun ammattiopisto) ja Marjo Kolehmainen (suunnittelija, Preventiimi/ Humanistinen ammattikorkeakoulu). Jo
edellisen projektin aikana koulutusta kokeiltiin erilaiselta pohjalta HUMAKin yhteisöpedagogiopiskelijoilla, joilta saatua palautetta ja kehitysehdotuksia on
hyödynnetty nykyisen koulutuksen kehittämisessä.
30102 Koulutuksen käyneet ymmärtävät paremmin käyttäjien elämismaailmoja
Koulutukseen osallistuville opiskelijoille ja ammattilaisille on lähetetty palautekysely, jossa heitä on pyydetty arvioimaan ymmärrystään huumeiden
ongelmakäyttäjistä ja toipumisesta käyttäjän näkökulmasta.

’

30103 Koulutuksen käyneet kokevat käyttäjien kohtaamisen helpommaksi
Sain tietoa päihdeongelmilta suojaavista ja niiden
riskiä lisäävistä tekijöistä

7,3

Ymmärrän paremmin, miksi ihmiset kokeilevat
huumeita.

7,6

Ymmärrän paremmin, mistä ihmiset tulevat
riippuvaiseksi

7,9

Ymmärrän paremmin, miksi huumeiden käyttöä on
niin vaikea lopettaa.

8,2

Ymmärrän paremmin, mitä huumeiden
ongelmakäytöstä kuntoutuminen vaatii.

8,1

Sain lisää keinoja puheeksiottoon.

Ammattilaisten ja opiskelijoiden
palautekyselyn väittämiä:

7,4

Voin hyödyntää kokemuskoulutuksessa oppimaani
omassa työssäni.

8,3

Ymmärrän paremmin, kuinka voin ammattilaisena
tukea huumeongelmaista.

7,9

Koen ongelmakäyttäjien ja riippuvuudesta toipuvien
kohtaamisen helpommaksi

7,4

Keskustelun ilmapiiri oli avoin ja erilaisia mielipiteitä
hyväksyvä

8,9
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