YAD Youth Against Drugs ry

Strategia 2022–2025
”Helposti lähestyttävä nuorisojärjestö, joka tekee ehkäisevää päihdetyötä nöyrästi röyhkeällä
asenteella!”

VISIO
Nuorten ääni kuuluu ja vaikuttaa ehkäisevän päihdetyön kentällä ja päätöksenteossa.

MISSIO
YAD Youth Against Drugs ry on nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on ehkäistä
huumausaineiden käyttöä sekä vähentää niistä ja muista päihteistä aiheutuvia haittoja. YAD:n
osaaminen koostuu nuorten, huumeita käyttäneiden ihmisten ja ammattilaisten
asiantuntijuuksista.

TAVOITTEET
Vuonna 2026 olemme sosiaali- ja terveysalan nuorisojärjestö, jonka päihdealan ja nuorten
vapaaehtoistyön asiantuntijuutta arvostetaan ja joka tunnetaan laajasti. Toimimme nuorten
ehdoilla ja annamme nuorten näkyä ja kuulua. Vahvistamme nuorten vertaisuuskokemuksia
vapaaehtoistoiminnan laajalla kirjolla. Kanavoimme nuorten äänen kuuluviin ehkäisevässä
päihdetyössä ja päihdepalveluihin liittyvissä päätöksissä. Yhdistyksemme kasvoina toimivat
nuoret.
Yksilötasolla tavoitteena on ehkäistä nuorten ja nuorten aikuisten huumeiden käyttöä ja
käytöstä aiheutuvia haittoja.
Mitä teemme
1) Lisäämme tietoisuutta
suojaavista tekijöistä
2) Tarjoamme nuorille
suojaavia tekijöitä
3) Lisäämme tietoisuutta
huumeiden käyttöön
liittyvistä haitoista ja
riskeistä
4) Teemme haittoja
ehkäisevää työtä
huumeita käyttäneiden tai
käyttävien kanssa

kenelle
13–29vuotiaat
13–29vuotiaat
13–29vuotiaat

Miten
Blogit, materiaalit, vapaaehtoisten
kouluttaminen
Päihteetön tekeminen, ryhmätoiminnat

18–34vuotiaat

Ryhmätoiminnat, Hamppupelto

Blogit, materiaalit, koulutukset,
kokemusasiantuntijatoiminta

Yhteisötasolla tavoitteena on tarjota yhteisö, jossa on mahdollista kasvaa ja toimia tehden
vapaaehtoistyötä huumeiden käytön ja käytöstä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi.
Mitä teemme
5) Ylläpidämme valtakunnallista
yhteisöä
6) Ylläpidämme valtakunnallista
verkkoyhteisöä
7) Ylläpidämme
kokemusasiantuntijatoimintaa

8) Tarjoamme vertaisuuden
kokemuksia turvallisessa
yhteisössä

kenelle
13–29vuotiaat
13–29vuotiaat
18–34vuotiaat
huumeita
käyttäneet
tai
satunnaisesti
käyttävät
18–34vuotiaat

Miten
vapaaehtoisten koulutukset, tiimien
tapaamiset, paikallistoiminta
vapaaehtoisten koulutukset, tiimien
tapaamiset, Discord, Street Team
Koulutukset, Kokemusasiantuntijakeikat,
ryhmätoiminnot

Tarjoamalla toimintaa niin päihteitä
käyttäneille kuin muillekin nuorille

Yhteiskunnan tasolla tavoitteena on muuttaa tapaa, jolla yhteiskunta kohtelee huumeita
käyttäviä tai käyttäneitä ihmisiä.
Mitä teemme
9) Ajamme
huumepolitiikkaa, jossa
rangaistuksista siirrytään
kohti keskustelua, tukea
ja hoitoa
10) Parannamme huumeita
käyttävien ja
käyttäneiden ihmisten
saamia palveluita
11) Kehitämme ehkäisevää
päihdekasvatustyötä

kenelle
suuri yleisö,
poliittiset
toimijat,
muut
järjestöt
nuoria
kohtaavat
ammattilaiset

12) Vahvistamme nuorten
omaa vaikuttajuutta

13–34vuotiaat

Miten
YAD linjauksista viestiminen, blogit,
verkostotyö, seminaareissa puhuminen ja
päättäjien tapaamiset.

Materiaalia ja koulutuksia nuoria
kohtaaville ammattilaisille ja alalle
opiskeleville

13–29Koulutukset, konsultaatiot, materiaalit,
vuotiaat,
päihdekasvatusmenetelmät
nuoria
kohtaavat
ammattilaiset
Vaikuta! -ryhmät, nuorten blogit,
tapaamiset, nuorten palaute toiminnoista

Liite 1.
YAD:n vahvuudet vapaaehtoisten silmin

Liite 2.
YAD:n strategiaa raamittavat seuraavat tekijät
•
•
•

päihde- ja riippuvuusstrategia ja sen toimeenpano-ohjelma
mielenterveysstrategia 2020–2030
lapsistrategia ja sen toimeenpano-ohjelma

Yhteiskunnalliset haasteet, jotka YAD:n toiminnan näkökulmasta pitää ratkaista
• Nuorten ja nuorten aikuisten huumeiden käyttö ja siitä aiheutuvat haitat
o Huumeiden käytön lisääntyminen nuorten aikuisten keskuudessa
▪ THL: väestökysely → huumeiden käyttö lisääntyy erityisesti 25–34vuotiailla
▪ THL: Kouluterveyskysely ja väestökysely → alaikäisten päihteiden käyttö
vähentynyt, miten vahvistetaan tätä trendiä?
o Päihteitä käyttävät tarvitsevat varhaisempaa tukea
▪ THL: Päihdehuollon huumeasiakkaat
o Nuorten huumekuolemat ovat lisääntyneet
▪ Tilastokeskus: huumeisiin kuolleista 70% alle 40-vuotiaita,
tapaturmaiset myrkytykset (yliannostukset) kasvaneet ja ne oisivat
estettävissä
• Huumeiden käyttöön liittyvän stigman aiheuttamat haitat
o https://a-klinikkasaatio.fi/ajankohtaista/sanat-ovat-valtaa-siksi-harkitse-mitasanoja-kaytat
o Huumetyöryhmän linjaus panostaa stigman vähentämiseen
o Päihdeasiamiehen saamat palautteet huumeita käyttäviltä ihmisiltä, miten
heitä kohdellaan yhteiskunnan palveluissa
o Kansallinen mielenterveysstrategia: “tarvitaan työtä ennakkoluulojen,
virheellisten käsitysten ja vastakkainasettelun voittamiseksi.” Strategia kattaa
myös päihdeongelmista kärsivät ihmiset.
o Yhteiskuntapolitiikka 84. Rovamo & Toikko (2019): “Päihde- ja
mielenterveystyöhön kohdistetut negatiiviset asenteet ja assosiatiivinen stigma
o STM: Lastensuojelun vaativan sijaishuollon uudistamistyöryhmän loppuraportti:
“Lapsen oikeus tarvitsemaansa päihdehoitoon ei nykytilanteessa aina toteudu.”

