Strategia 2019-21
YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomana valtakunnallisena
nuorten vapaaehtoistoimintaan perustuvana järjestönä, jonka tavoitteena on ehkäistä huumausaineiden
käyttöä sekä vähentää niistä ja muista päihteistä aiheutuvia haittoja;
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
•
•
•
•
•

Järjestää koulutus- ja tiedostustoimintaa
Tarjoaa monipuolista tietoa ja herättää keskustelua huumausaineista sekä muista päihteistä
Tukee huumeiden käytöstä irti pyrkiviä
Toteuttaa ehkäisevän päihdetyön kehittämis-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa
Järjestää päihteettömyyttä edistäviä tapahtumia ja muuta tarkoituksensa mukaista toimintaa

Visio:
Vuonna 2021 YAD tunnetaan ehkäisevän huumetyön asiantuntijaorganisaationa, jonka
erityisyys on asiantuntijatiedon, kokemustiedon ja toimintakentän tarpeiden yhdisteleminen
nuorten osallisuutta vahvistavaan kansalaistoimintaan.

Strategiatyön prosessi
YAD:n strategiatyö aloitettiin kevään 2018 Tiimipäivillä Lontoossa. Tiimipäiville oli koottu kaikista
yhdistyksen vapaaehtoistiimeistä aktiivisia toimijoita. Lisäksi mukana oli edustus työntekijöistä ja
hallituksesta. Tiimipäivillä strategiatyöpajassa yhdistyksen toimijat pohtivat seuraavia kysymyksiä:
-

Mikä YAD:ssa on tärkeintä? Mistä haluamme kertoa ulkopuolisille?
Mitä toiminnasta puuttuu?
Mitä pitäisi nostaa esiin entistä tehokkaammin? Mikä puolestaan korostuu liikaa?
Mihin resursseja pitäisi suunnata jatkossa?
Onko joku toiminto vanhentunut tai muuten sopimaton?
Ketkä tai mitkä ovat työn kohderyhmät? Onko jotain ryhmiä, jota tällä hetkellä ei tavoiteta,
mutta joita pitäisi tavoittaa?

Tiimipäivien strategiapajan pohjalta laadittiin yhdistyksen vapaaehtoisille suunnattu sähköinen
strategiakysely touko-kesäkuussa 2018. Kyselyyn tuli 78 vastausta. Näiden vastausten ja
tekemänsä toimintakentän katsauksen perusteella työyhteisö ja yhdistyksen hallitus päivittivät
YAD:n toimintastrategian syksyllä 2018.

YAD:n toiminnassa näkyviä teemoja ja arvoja ovat:
Osallisuus

Kokemustieto

Oikeudenmukaisuus

Yhteisöllisyys

Yhdenvertaisuus

Päihteettömyyden puolesta puhuminen

Rehellisyys

Päihteitä käyttävien/ käyttäneiden puolesta
puhuminen

Avoimuus ja läpinäkyvyys
Asiantuntemus
Vastuullisuus
Nuorten vapaan kansalaistoiminnan
tukeminen

Uusiutumiskyky, herkkyys ajalle
Ammatillisen työn tuki
Hyviin käytäntöihin ja tutkimukseen
perustuvat menetelmät

Ruohonjuuritason tieto

Tällä strategiakaudella YAD:
•
•
•
•
•
•
•

Vahvistaa toiminnassa kehitettyjä nuorten osallisuuden malleja ja hyviä käytäntöjä
mallintamisen ja levittämisen kautta
Vahvistaa nuorten omaa paikallista toimijuutta tarjoamalla uusia toimintakenttiä ja
koulutuksia
Luo uusia edellytyksiä nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten työn tukemiselle
lisäämällä kouluttajien määrää
Panostaa syrjäyttävien rakenteiden näkyväksi tekemiseen ja poistamiseen sekä omassa
toiminnassaan että laajemmilla areenoilla.
Normalisoi nuorten päihteettömiä valintoja
Säilyy muuntautuvana, kehittyvänä ja aikaa seuraavana
Pyrkii huomioimaan kaikessa toiminnassaan ympäristövaikutukset ja tekemään vastuullisia
kulutusvalintoja

Edellä mainittuihin tavoitteisiin YAD pyrkii mm. seuraavin keinoin:
1. Vahvuutena toimijoiden moninaisuus
Kaikki YAD:n toiminta on päihteetöntä, ja kaikilta toimijoilta (työntekijät, hallitus,
vapaaehtoiset) edellytetään päihteettömyyttä YAD:tä edustaessa. On huomionarvoista,
että yhdistyksen toiminta tarjoaa luontevia ja mielekkäitä tapoja päihteettömään vapaaajan viettoon myös niille, jotka muuten käyttävät jotain päihteitä. Päihdetoipumisen
kokemusasiantuntijuuden rinnalla keskustellaan myös huumeettoman nuoruuden

kokemusasiantuntijoista. Korvaushoidossa olevat henkilöt voivat osallistua suurimpaan
osaan yhdistyksen toimintoja.
2. Vapaaehtoisten kouluttajakoulutukset
Suomessa on pitkät välimatkat, ja vaikka nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten
tukemista pidetään tärkeänä, on haasteeksi muodostunut kouluttajaresurssien niukkuus.
Yhdistyksen vapaaehtoistoimijoita löytyy kuitenkin yli puolesta Suomen kuntia.
Valtakunnallisuuden haasteeseen pyritään vastaamaan seuraavalla strategiakaudella
kouluttajakoulutusten kautta. Yhdistyksen vapaaehtoistoimijoille kehitetään
kouluttajakoulutus, jonka käytyään nuoret voivat paikallisesti kouluttaa oman lähialueensa
nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia YADilaisen päihdekasvatuksen ja
toiminnallisten päihdekasvatusmenetelmien käyttöön.
3. Nuorten osallisuuden vahvistamisen hyvät käytännöt
Nuorten osallisuus on ollut YAD:n toiminnan rakenteissa ja periaatteissa yhdistyksen
perustamisesta saakka. Tällä strategiakaudella on tarkoitus mallintaa YAD:ssä käytössä
olevat nuorten osallisuuden hyvät käytännöt niin, että niitä voidaan hyödyntää myös
muussa nuorten kanssa tehtävässä toiminnassa. Osallisuuden vahvistamisen hyvien
käytäntöjen mallintaminen tehdään luonnollisesti yhteistyössä yhdistyksen
vapaaehtoistoimijoiden kanssa.
4. Uusien nuorten ryhmien tavoittaminen
YAD on onnistunut toiminnallaan tavoittamaan monia sellaisia toimijaryhmiä, joita
perinteisesti ei mielletä innokkaiksi vapaaehtoistoimijoiksi, kuten esimerkiksi teini-ikäiset
pojat ja nuoret päihdetoipujat. Toisaalta esimerkiksi maahanmuuttajanuoria toiminta on
tavoittanut verraten vähän. Tällä strategiakaudella YAD pyrkii viestimään
toimintamahdollisuuksista myös niille ryhmille, jotka yhdistystä eivät ole vielä löytäneet ja
selvittelee mahdollisuutta yhteistyöhön esimerkiksi maahanmuuttajajärjestöjen kanssa.

