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1. YAD YOUTH AGAINST DRUGS RY – TAUSTA JA TARKOITUS 

YAD Youth Against Drugs ry on perustettu vuonna 1988 toteuttamaan ehkäisevää huumetyötä erityisesti 
nuorten omia ideoita ja voimavaroja hyödyntäen. Alusta saakka tavoitteena on ollut tukea myös ihmisiä 
huumeettomaan elämään ja tarjota päihteettömiä toimintamahdollisuuksia. 

YAD on vakiinnuttanut asemansa suomalaisen ehkäisevän päihde- ja huumetyön 
asiantuntijaorganisaationa, nuoriso- ja päihdealan osaamisensa, nuorten vapaaehtoistoiminnan ja 
useiden kehittämisprojektien kautta. 

Yhdistys toimii poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomana valtakunnallisena toimijana, jonka 
päämääränä on ehkäistä huumausaineiden käyttöä sekä vähentää niistä ja muista päihteistä aiheutuvia 
haittoja, nuorten vapaaehtoistoimintaa, kokemusosaamista ja ammattilaisten asiantuntijatoimintaa 
yhdistäen. Ideologisena taustana on pyrkimys hyvään ja onnelliseen elämään, jonka toteutumista 
huumeiden käyttö tai päihderiippuvuus voivat estää. 

Yhdistyksen rooli ja keskeiset tehtävät ehkäisevän päihde- ja huumetyön kentässä 2023: 

• Luoda puitteita nuorten vapaaehtoistoiminnalle ja osallisuudelle ehkäisevässä huumetyössä. 

• Toteuttaa ehkäisevän päihde- ja huumetyön asiantuntijatoimintaa kehittämishankkeiden, 
koulutusten, konsultaation, verkkosivujen ja materiaalituotannon kautta. 

• Tarjota vapaaehtoistyön mahdollisuuksia, tukitoimintaa sekä tukityöllistämistä huumetaustaisille 
nuorille aikuisille. 

YAD toimii valtakunnallisesti, toimipisteet sijaitsevat Jyväskylässä ja Tampereella. Yhdistyksellä on 
myös nuorten kansalaistoimintaa toteuttavia paikallistiimejä seitsemällä paikkakunnalla. 

2. PAINOPISTEALUEET VUODELLE 2023 

1. Vapaaehtoisten hyvinvointiin ja osallisuuteen panostaminen.  

YAD:n toiminnan ydin ovat vapaaehtoiset. Heidän hyvinvoinnistansa huolehditaan 
mahdollistamalla aito osallisuus, eli osallistuminen kaikissa vaiheissa suunnittelusta arviointiin. 
YAD:n toiminnassa vapaaehtoiset oppivat sekä vahvistavat sosioemotionaalisia taitojaan, kuten 
tunteiden tunnistamista, empatian tuntemista ja näyttämistä, hyvien ihmissuhteiden 
rakentamista, ryhmässä toimimista, henkilökohtaisten tai yhteisten tavoitteiden asettamista ja 
saavuttamista sekä vastuuntuntoisten päätösten tekemistä. Työntekijät ovat vapaaehtoisten 
käytettävissä. Vapaehtoistyötä arvostetaan niin kiittämällä kuin palkitsemalla. Yhteisönä 
tuemme toisiamme.  
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2. Huumetiedon kerääminen ja tuottaminen sekä viestiminen nuoria puhuttelevalla tavalla.  

Etsitään, arvioidaan ja kootaan aktiivisesti uutta huumausaineisiin liittyvää tietoa toiminnassa 
olevilta nuorilta, internetistä sekä alan asiantuntijajulkaisuista. Tuotetaan tieto yhdessä 
vapaaehtoisten kanssa nuoria puhuttelevaan muotoon ja viestitään ulospäin. Vuoden 2023 
painopisteenä on ulkoisen viestinnän selkeyttäminen niin, että YAD:n toimintaan 
perehtymättömät ymmärtävät mitä järjestö tekee ja miten sen toimintaan voi osallistua. Uutena 
viestintäsuunnitelman osaksi tehdään sosiaalisen median strategia vuonna 2023. 

 

3. Digitaalinen ehkäisevä huumetyö ja Street Team 

Arvioidaan ja kehitetään digitaalisen ehkäisevän huumetyön mahdollisuuksia. Street Team -
sovelluksen mahdollisuuden selvittäminen ja Street Team -materiaalin päivittäminen.  

 

3. TOIMINTAMUODOT JA VAPAAEHTOISTIIMIT 

 
YAD:n vapaaehtoistoiminnot on järjestetty tiimien muotoon. Jokaisessa tiimissä määritellään toiminnan 
tavoite ja tarkoitus, sisällöt, ohjauksen vaiheet sekä dokumentoinnin ja arvioinnin muodot. Tiimit ovat 
valtakunnallisia ja niiden toimintaa ohjaavat YAD:n työntekijät.  

Vuonna 2023 YAD:ssa toimii viisi tiimiä: infopiste- ja festaritiimi, kokemusasiantuntijatiimi, 
paikallistoiminnan tiimi, verkkovapaaehtoistyön tiimi sekä viestintätiimi. Kunkin tiimin toimintaan on 
omat koulutuksensa. Kaikista YAD:n koulutuksista saa todistuksen ja osaamisen tunnistamista jatketaan 
digitaalisten osaamismerkkien avulla. 

Vapaaehtoisten motivointia ja sitoutumista sekä osallisuutta yhdistyksen kehittämiseen toteutetaan 
muun muassa tiimipäivillä. Syksyllä järjestettävät tiimipäivät painottuvat koulutuksellisuuteen ja ovat 
kaikille vapaaehtoisille avoin viikonloppuleiri tai tiimeittäin kokoontuminen. Kevään tiimipäivät ovat 
opinto- ja palkintomatka, jonne kutsutaan tiimien aktiivisimmat henkilöt.   
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YADin toiminnassa 13 – 29-vuotiaat vapaaehtoiset pääsevät vaikuttamaan eri tavoin ja kukin nuori 
omalla tavallaan. Ehkäisevässä huumetyössä meille on tärkeää herättää keskustelua ja lisätä ihmisten 
monipuolista tietoa huumeista ja tätä kautta ehkäistä huumeiden käyttöä ja niistä aiheutuvia haittoja. 
Keskustelujen avulla vähennetään stigmaa eli yleisiä ennakkoluuloja aiheen ympäriltä.  

3.1 Infopiste- ja festaritiimi  

Yksi YADin vapaaehtoistoimintamuodoista keskittyy festareihin ja erilaisiin tapahtumiin sekä yhteisiin 
miitteihin eli kokoontumisiin. Vuoden 2023 aikana jatketaan YADin kiertuehenkeä Vaihtoehtoisia 
Trippejä –tour ajatuksella, missä vapaaehtoisemme kiertävät tapahtumia sekä järjestävät miittejä 
ympäri Suomen. Tapahtumissa ja miiteissä lähtökohtana ovat päihteettömät elämykset sekä 
keskustelujen herättäminen huumeteemojen ympärillä.  Samalla vapaaehtoiset nuoret ja nuoret 
aikuiset oppivat sekä vahvistavat sosioemotionaalisia taitojaan, kuten tunteiden tunnistamista, 
empatian tuntemista ja näyttämistä, hyvien ihmissuhteiden rakentamista, ryhmässä toimimista, 
henkilökohtaisten tai yhteisten tavoitteiden asettamista ja saavuttamista sekä vastuuntuntoisten 
päätösten tekemistä. Festareille lähdetään 8 hlön tiimeissä viettämään päihteetön festarikokemus 
yhdessä. Festareilla ja tapahtumissa vapaaehtoiset pitävät toiminnallista infopistettä, missä 
festarikävijät voivat käydä keskustelua huumekysymyksistä sekä kokeilla halutessaan 
jonglöörivälineitä. 

Vuoden 2023 tavoitteena on toteuttaa Vaihtoehtoisia Trippejä –tour uudelleen. Tavoitteena on kiertää 
12 eri festaria ja tapahtumaa sekä järjestää 3 eri miittiä ympäri Suomen. Toimintaan osallistuu 
tavoitteellisesti 50 vapaaehtoista sekä infopisteillä tavoitetaan 3000 kävijää kesän aikana. Toiminnan 
kautta nuoret saavat päihteetöntä tekemistä sekä mahdollisuuden vaikuttaa yleiseen keskusteluun. 

3.2 Kokemusasiantuntijatiimi  

YAD:n kokemusasiantuntijatoimintaa on aikaisemmin kehitetty kolmessa hankkeessa: EXPA, EXP2 ja 
Exp3rt. Hankkeissa kehitettyjä kolmea eri toimintamuotoa (Toni-kohtaamiskoulutus sosiaali- ja 
terveysalojen opiskelijoille ja ammattilaisille, Ränni- päihdekasvatuskokonaisuus nuorille ja kohtaava 
kokemusasiantuntijuus nuorten omissa toimintaympäristöissä) on juurrutettu ja siirretty osaksi YAD:n 
perustyötä vuoden 2022 aikana.  

Syksyn 2022 aikana on kehitetty kokemusasiantuntijoiden kouluttamiseen non-stop-ryhmämuotoista, 
joka toinen viikko tapahtuvaa koulutusta Tampereen toimipisteellä. Ryhmää ja sen kehittämistä 
jatketaan vuoden 2023 aikana. Kevään 2023 aikana tavoitteena on testata mahdollisuutta osallistua 
koulutuskerroille etäyhteydellä. Kokeilujen ja testaamisen kautta valitaan parhaiten tarkoitukseen 
sopiva tapa kokemusasiantuntijoiden osallistumiseen koulutukseen muualtakin kuin 
toimistopaikkakunnilta. Tätä kautta mahdollistetaan YAD:n kokemusasiantuntijatyötä 
valtakunnallisemmin ja pystytään tarjoamaan hankkeissa kehitettyjä toimintamuotoja entistä 
useammilla paikkakunnilla.  
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3.3 Paikallistoiminnan tiimi  

YAD:n paikallistoiminta edustaa nuorten vapaata kansalaistoimintaa ehkäisevässä huumetyössä. Toi-
minnan tarkoitus on tarjota päihteetöntä tekemistä paikallisesti ympäri vuoden kuten paikallisiin ta-
pahtumiin osallistumista, harrastuskokeiluja mm. skeitti- tai kiipeilyryhmää, VAIKUTA! –iltoja, joissa 
nuorten ideoista lähtien voidaan kehitellä esimerkiksi valtakunnallinen somekampanja. Paikallistiimejä 
perustetaan nuorilta tai paikkakunnalta nousseesta aloitteesta YAD:n työntekijöiden opastuksella.  

Paikallistoimintaan osallistuvien vapaaehtoisten on mahdollista kouluttautua, kasvattaa osaamistaan 
ja saada tietoa esimerkiksi YAD:n Kättä pidempää ja Kamaa somessa -koulutuksista. Lisäksi paikallis-
toiminnasta vastuussa oleville vapaaehtoisille eli tiiminvetäjille on tarjolla henkilökohtaista ohjausta 
toiminnan suunnitteluun työntekijöiden toimesta. Ohjauksen tukena toimivat paikallistoiminnan opas 
ja tiimin ohjausmalli. Arviointia ja paikallistyön dokumentointia varten kootaan sosiaalinen tilinpito 
vuosittain.  

Vuoden 2023 tavoitteena on tukea ja ylläpitää jo olemassa olevia paikkakuntia (Jämsä, Jyväskylä, Muhos, 
Pori, Tampere, Helsinki) sekä tarjota uusille paikkakunnille Kickstart -koulutus Turkuun ja Oulaisille. 
Tavoitteena on, että paikallistiimeissä toimii 40 aktiivista vapaaehtoista vuonna 2023. Olemassa ole-
vien sekä uusien paikallistiimien apuna on kaksi työkalua: Paikallistiimin Kickstart -koulutus sekä kym-
menen tapaamiskerran toimintapaletti. Vuoden 2018 aikana kehitetty Paikkarin pikaopas paikkarivas-
taaville toimii myös hyvänä tukena toiminnassa. Tavoitteena on helpottaa paikallistiimitoiminnan käyn-
nistämistä ja paikkakunnan oman näköisen toiminnan muodon löytämistä entisestään. Vuonna 2023 
paikallistiimit järjestävät vähintään yhden leirin jäsenilleen.  

3.4 Verkkovapaaehtoistyön tiimi 

YAD Street Team on ruohonjuuritasolla tapahtuvaa vapaaehtoistoimintaa, jonka tavoitteena on 
vaikuttaa nuorten huumeasenteisiin vertaisvaikuttamisen keinoin, sekä levittää tietoa YAD:sta ja tuoda 
esille YAD:n edustamia arvoja ja asenteita. 

Street Teamin toiminta on verkon kautta ohjattua kansalaistoimintaa, johon voi osallistua anonyymisti 
silloin kun itselle sopii, paikkakunnasta riippumatta. Nettisivuilta poimitaan halutut tehtävät ja tilataan 
tarvittaessa materiaali. Tehtävän suoritettuaan ja raportoituaan tiimiläinen saa pisteet, joita keräämällä 
voi hankkia erilaisia valitsemiaan Street Team -aiheisia palkintoja. 

Tehtävät edistävät huumeviestintää ja ehkäisevää työtä ja tekevät yhdistystä tunnetuksi. Toiminta on 
samalla matalan kynnyksen kansalais- ja vapaaehtoistoimintaa eritoten YAD:n nuorimmille 
vapaaehtoisille. Street Team tarjoaa myös erillisen Kamaa somessa -verkkokoulutuksen, jonka 
tavoitteena on lisätä nuorten medialukutaitoa ja vahvistaa heidän omaa päihteetöntä identiteettiään. 

Street Teamin toimintaa ohjataan pääsääntöisesti Street Teamin omien nettisivujen ja sähköpostin 
kautta. Lisäksi Street Teamin kannalta olennaisia työkaluja ja toimintaympäristöjä ovat WhatsApp, 
Snapchat, Discord, Instagram, Facebook sekä YouTube. 

Toiminnan kohderyhmänä ovat paitsi toimintaan osallistuvat vapaaehtoiset, myös heidän 
vertaisverkostonsa. Lisäksi toiminnassa otetaan erityisryhmänä huomioon huumeita käyttäneet nuoret 
ja Street Teamin merkitys heille päihteettömänä viiteryhmänä. 
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Street Teamin toiminnassa panostetaan nuorten osallisuuteen toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa 
ja arvioinnissa. Arvioinnin pohjana toimii Street Teamille luotu sosiaalinen tilinpito. Vuoden tavoitteena 
on, että Street Teamissä on 400 aktiivista nuorta, jotka suorittavat 1800 tehtävää ja he toimivat kaikissa 
Suomen maakunnissa.  

Vuoden 2023 painopisteenä on Street Team alustan uudistaminen mobiilisovelluksen muotoon. 

4. TUKITOIMINTA  

YAD on kannustava ja turvallinen yhteisö, jossa voi löytää päihteettömiä ajanvietteitä, kavereita sekä 
saada ohjausta ja neuvontaa. Yhteisön tuki, osallisuuden tunne ja ryhmään kuuluminen ovat tärkeitä 
elementtejä toipumisen ja oman päihteiden käytön pohdinnan tukena.  

YAD tarjoaa tukea omaa päihteiden käyttöään pohtiville ja päihderiippuvuudesta toipuville nuorille. He 
voivat tilanteensa ja voimavarojensa mukaan osallistua yhdistyksen vapaaehtoistoimintoihin ja ottaa 
vähitellen lisää vastuuta. Tärkeää on mahdollistaa heidän oman kokemuksensa ja taustan kääntäminen 
vahvuudeksi ja myönteiseksi resurssiksi, jota voi hyödyntää ehkäisevässä työssä, 
vaikuttamistoiminnassa tai vertaistuen lähteenä.  

Vuonna 2023 YAD:n tukitoiminnan muotoja yhteisön jäsenilleen antaman tuen lisäksi ovat 
tukityöllistäminen ja kokemusasiantuntijuus sekä tukileiri- ja retkitoiminta.  

4.1 Tukityöllistäminen 

YAD tarjoaa työharjoittelu-, työelämävalmennus- tai kuntouttavan työtoiminnan mahdollisuuksia 
nuorille aikuisille. Tavoitteena on tarjota työllistys- tai harjoittelujakso vähintään neljälle nuorelle 
vuosittain. YAD tarjoaa yhdyskuntapalveluspaikkoja nuorille aikuisille, joiden rikoksiin on liittynyt 
päihteiden käyttöä. Yhdyskuntapalveluksen kautta nuoren toivotaan saavan tukea päihteistä 
irrottautumiseen sekä uusia näkökulmia ja välineitä käsitellä päihde- ja huumekysymyksiä osallisuuden 
ja toiminnan kautta. 

4.2 Tukileiri- ja retkitoiminta  

Vuonna 2023 on tavoitteena järjestää yksi tukileiri, joka voidaan toteuttaa yhteistyössä esimerkiksi KRIS 
ry:n ja SPARTAK ry:n kanssa.  

Tämän lisäksi paikallistiimit järjestävät vähintään yhden yhteisen leirin/retken. YAD:n leiritoiminnan 
tavoitteena on lisätä vapaaehtoisten osallisuutta ja tukea vapaaehtoisten hyvinvointia.  

Leiritoiminnan lisäksi paikallistiimit voivat ehkäisevän huumetyön suunnittelijoiden tuella järjestää 
omille paikkakunnilleen päihteettömyyttä tukevaa toimintaa. Ehkäisevän päihdetyön suunnittelijat 
auttavat toiminnan käynnistämisessä, mutta toiminnan itse on vertaisuuteen ja omaehtoisuuteen 
perustuvaa.  
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5. VIESTINTÄ  

Vuoden 2023 painopisteenä on ulkoisen viestinnän selkeyttäminen niin, että YAD:n toimintaan 
perehtymättömät ymmärtävät mitä järjestö tekee ja miten sen toimintaan voi osallistua. Uutena 
viestintäsuunnitelman osaksi tehdään sosiaalisen median strategia vuonna 2023. 

Tavoitteena vuonna 2023 on toteuttaa viestintää nuorilta nuorille -periaatteella ja innostaa uusia 
nuorten kohderyhmiä mukaan toimintaan. Sisältöä tuotetaan vapaaehtoisten ja nuorten kanssa käytyjen 
keskustelujen pohjalta. Nuorten osallisuutta vaikuttamisviestintään vahvistetaan Vaikuta! -illoissa, 
joissa suunnitellaan kampanjoita yhdessä vapaaehtoisten kanssa, niillä paikkakunnilla, joissa YAD:lla 
on paikallistoimintaa. 

YAD:n työntekijöiden käytössä on vuonna 2019 laadittu ”Viestintä YAD:ssa” -opas, joka sisältää ohjeita 
viestinnän toteuttamiseen käytännössä. Opas antaa vinkkejä koulutus- ja tapahtumaviestintään, 
sosiaalisen median hyödyntämiseen, verkkoviestintään, kriisiviestintään sekä vapaaehtoisten 
osallistamiseen viestinnässä. Opasta päivitetään ja täydennetään sosiaalisen median strategian 
mukaiseksi. 

5.1 Sisäinen viestintä 

Jäsenlehti Yadilainen ilmestyy edellisvuosien tapaan 4 kertaa vuodessa. Sähköinen uutiskirje Yaddikti 
(12 krt/v) on tilattavissa YAD:n sivuilta. Uutiskirje koostetaan kuukausipalaverin aiheista, korostaen 
tulevia tapahtumia. 

Vapaaehtoisviestintää erityisesti sosiaalisessa mediassa toteutetaan nuorilta nuorille -periaatteella.  

Työyhteisön sisäistä viestintää toteutetaan sähköisten projektinhallintatyökalujen avulla. Viestintää 
palvelevat myös työraportit, sähköiset viikkopalaverit, työyhteisön tapaamiset ja Microsoft-työkalut. 

Discord toimii järjestön sisäisen viestinnän pääasiallisena alustana. YAD Työntekijät -Discord-palvelin 
toimii työntekijöiden yhteisenä keskustelualustana. Discordin lisäksi sisäiseen, kaikkia koskevaan 
nopeaan viestintään käytetään WhatsAppia.  

5.2 Ulkoinen viestintä ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen 

YAD:n tärkeintä vaikuttamistyötä on tiedostavuuden lisääminen huumekysymyksissä. Ajankohtaista 
huumeisiin liittyvää tietoa haetaan aktiivisesti ja esimerkiksi uutisia poimitaan mukaan viestintään. 

Käyttöhuonekampanja 
Käyttöhuoneiden hyödyistä ja tuloksista viestitään kampanjan muodossa YAD:n nettisivuilla. 
Tavoitteena on helpottaa päättäjien lakiuudistusehdotuksia tarjoamalla tutkimustietoa ja tuomalla 
esiin esteitä käyttöhuoneiden toiminnan aloittamisessa. Kampanjan vaikuttavuutta seurataan 
TikTokissa, Instagramissa, YouTubessa (Shorts), Facebookissa ja erityisesti Twitterissä.  
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Päihdepoliittinen keskustelu  
YAD pyrkii tuomaan päihdepoliittiseen keskusteluun monipuolisia näkökulmia ja erityisesti nuorten 
oman äänen. YAD jatkaa työtään vastuullisen päihdeviestinnän edistämiseksi. Vastuullisella 
päihdeviestinnällä tarkoitetaan mm. sitä, ettei viestillä tahattomasti tai tahallisesti vahvisteta haitallisia 
stereotypioita esimerkiksi marginalisoivilla tai leimaavilla sanavalinnoilla.  

Mielipidekyselyt 
Some-kyselyt ja tulosten esittely uusissa julkaisuissa. Esimerkiksi vastaukset kysymykseen ”Mitä mieltä 
olet lääkkeiden väärinkäytöstä?”. Tavoitteena on selvittää mitä mieltä nuoret ovat huumausaineista, 
viestiä tietoa eteenpäin ja mukauttaa järjestön toimintaa tulosten mukaisesti.  

Jatkuvat kampanjat 
Vuosittain toistuvia kampanjoita ja teemaviikkoja, joihin YAD osallistuu, ovat YAD:n oma 419-
kannabiskampanja (www.yad.fi/419), kansainvälinen Overdose Awareness Day, kesäkuinen Tukea, ei 
tuomioita -kampanja, Nuorisotyön viikko, Huumeisiin kuolleiden muistopäivä sekä Ehkäisevän 
päihdetyön viikko. 

Medianäkyvyyteen ja kampanjoiden suunnitteluun panostetaan ja tiedotteita julkaistaan aktiivisesti. 
Yhteistyöverkostojen uutiskirjeitä hyödynnetään ammattilaisille suunnatussa viestinnässä.  

Vaikuttavuuden mittaaminen 
Mittareina käytetään sisältöjen tavoittavuutta, kommentointia ja julkista keskustelua sosiaalisessa 
mediassa. Verkkosivuston kävijämäärät ja sivukohtaisten hyödyllisyyskyselyjen tulokset ohjaavat 
sisällöntuotantoa. Sivustolle asennetaan istunnontallennusjärjestelmä, jonka avulla seurataan 
vierailijoiden käyttäytymistä sivustolla ja saako kävijä vastauksen kysymykseensä.  

5.3 Materiaalit ja aineistot 

Yhdistyksen keskeiseksi toiminnaksi on muodostunut ajantasaisen ja nuoria puhuttelevan materiaalin 
tuottaminen päihteistä. Vuonna 2023 materiaaleja ajanmukaistetaan ja päivitetään. Materiaalien 
saavutettavuuteen ja eri kohderyhmiin kiinnitetään huomiota. Materiaalia tuotetaan kampanjoiden, 
ilmenevien trendien sekä nuorten toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. 

Info- ja esitemateriaalia voi tilata yhdistykseltä ehkäisevän päihdetyön tarkoituksiin. YAD:n valikoimaan 
kuuluu neljä erilaista päihdekasvatusmenetelmää, joita markkinoidaan nuorten kanssa toimiville.  

YAD:n yleisesite uudistetaan ja suunnitellaan uusia tarroja vuoden 2023 aikana. Keväällä tilataan 
festivaalipaidat, joita vapaaehtoiset ja työntekijät käyttävät. 
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5.4 Verkkosivut ja sosiaalinen media 

Toiminnasta viestiminen 
YAD:n perustoiminnasta kerrotaan pääsääntöisesti etukäteen sosiaalisen median kanavissa ja 
verkkosivuilla. 

Vuonna 2023 YAD ylläpitää viittä eri verkkosivustoa: yad.fi, yad.fi/streetteam, kannabis.eu, 
huumebiisit.fi ja skeittitapuli.fi. 

Pääsivuston (yad.fi) kautta julkaistaan toiminnan, ajankohtaisten uutisaiheiden sekä tapahtumien ja 
osallistumismahdollisuuksia. Huumausainekohtainen tieto on sivuilla omana osionaan (huumeet.fi). 

YAD:lla on käytössään kolme työntekijöiden ja vapaaehtoisten ylläpitämää blogia: Kiinnostaako 
huumeet? -blogi osana pääsivustoa ja Street Teamin blogi (yad.fi/streetteam). Blogisivujen kautta 
ylläpidetään ajantasaista keskustelua ja tuodaan esiin näkökulmia ehkäisevään huumetyöhön. Blogit 
toimivat myös toiminnan laadullisen raportoinnin ja dokumentoinnin muotona. Festariblogiin 
(yadinfopisteilla.wordpress.com) aiemmin tuotetut sisällöt tehdään jatkossa Ajankohtaista-osioon 
YAD:n pääsivuille.  

YAD:n viestintää sosiaalisessa mediassa toteutetaan kohderyhmät huomioiden. Nuorten suosimissa 
kanavissa (YouTube, Instagram, TikTok) sisältöä tuotetaan nuorilta nuorille -periaatteella. Twitter-
viestintä kohdennetaan erityisesti päihde- ja nuorisoalan ammattilaisille ja päättäjille. Facebookia 
hyödynnetään huumeisiin liittyvän tiedostavuuden lisäämiseen, kannanottoihin ja koulutus- ja 
tapahtumamainontaan ammattilaisille ja vapaaehtoisille. WhatsAppia ja Telegramia käytetään 
pienempien vapaaehtoisryhmien ja paikallistiimien jäsenten väliseen sisäiseen viestintään. 

Vuonna 2020 perustetulla YAD:n Discord-palvelimella järjestetään nuorille avoin chatti kerran viikossa, 
sekä pidetään yhteyttä vapaaehtoisten ja työntekijöiden sekä uusien toiminnasta kiinnostuneiden 
kanssa. 

6. KEHITTÄMIS- JA ASIANTUNTIJATOIMINTA  

 

YAD:n kehittämis- ja asiantuntijatoimintaan kuuluu erillisillä hankerahoituksilla kustannettavat 
projektit, joiden tavoitteena on kokeilla ja kehittää erilaisia päihdetyöhön sopivia toimintamalleja sekä 
asiantuntijatoiminta, jonka puitteissa järjestön työntekijät ja toisinaan vapaaehtoisetkin järjestävät 
koulutuksia nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille tai päihdetyön ammattilaisille. YAD:n 
työntekijät toimivat aktiivisesti useissa valtakunnallisissa ja paikallisissa päihdetyön verkostoissa. 
Järjestön sisäiseen kehittämiseen liittyy toiminnan seuranta- ja arviointimallit. 

 

Vuonna 2023 haetaan uusia kehittämishankkeita YAD ry:n Strategian mukaisesti.  

https://yad.fi/
https://yad.fi/streetteam
http://www.kannabis.eu/
http://www.huumebiisit.fi/
https://skeittitapuli.fi/
http://www.huumeet.fi/
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6.1 Hamppupelto 

Hamppupelto hankkeen tavoitteena on vähentää kannabiksen käytöstä nuorille aikuisille aiheutuvia 
haittoja. Hankkeessa luodaan uudenlaista palvelua, jonka kohderyhmänä on tamperelaiset 18-35 -
vuotiaat kannabista käyttävät nuoret aikuiset, jotka eivät ole olemassa olevien päihdepalveluiden 
piirissä. Palvelu sisältää yksilöllistä keskusteluapua, ryhmätoimintaa, vertaistoimintaa sekä jalkautuvaa 
kannabisterveysneuvontaa. Vuonna 2023 tavoitteena on tarjota yksilöllistä keskusteluapua 60 nuorelle, 
ryhmätoimintaa 20 nuorelle, vertaisryhmä 10 nuorelle sekä kouluttaa 2 vertaisohjaajaa. Vuonna 2023 
tullaan kehittämään jalkautuvaa kannabisterveysneuvontaa yhdessä vertaisohjaajien kanssa. 
Jalkautuminen tapahtuu yhdellä festivaalilla sekä Tampereen alueen puistoissa. Jalkautuvan 
terveysneuvonnan tavoitteena on kohdata 400 nuorta.  Lisäksi hanke kouluttaa 150 ammattilaista 
vuonna 2023. 

Hamppupelto-hanke tiedottaa kannabishaittoja ehkäisevistä ja vähentävistä keinoista ja luo tähän 
materiaalia yhteistyössä käyttövälineitä myyvien kauppojen kanssa. Vuonna 2023 hankkeella on 
vertaisohjaajien ylläpitämä Instagram-tili. Hanke toteuttaa huhtikuussa 2023 kannabishaittoja 
vähentävän kampanjan. Tavoitteena on aloittaa yhteistyö yhden käyttövälineitä myyvän kaupan kanssa 
vuoden 2023 aikana.  

 

6.2 Verkostoyhteistyö, koulutus- ja konsultaatiotoiminta 

Yhdistyksen työntekijät osallistuvat paikallisiin ja valtakunnallisiin yhteistyöverkostoihin ja -ryhmiin 
sekä eri hankkeiden ohjausryhmiin. Valtakunnallisen vaikuttamisyhteistyön keskeisiä foorumeita ovat 
ehkäisevän päihdetyön järjestöjen valtakunnallinen verkosto sekä sen alainen huumetyöryhmä.  Street 
Team -toiminnan myötä YAD on liittynyt myös Nusuvefoon (Nuorille suunnatun verkkotyön foorumi). 
Yhteistyötä tehdään kuntien ja alan järjestöjen kanssa erityisesti toimistopaikkakunnilla. Yhteistyössä 
panostetaan siihen, että se edistää yhdistyksen tavoitteiden toteutumista ja on linjassa YAD:n 
toimintamuotoihin, ideologiaan ja strategiaan. 

Vuonna 2023 tavoitteena on, että YAD:n työntekijät pitävät puheenvuorot kahdessa isommassa 
seminaarissa (nuorisotyön päivillä ja Päihde- ja mielenterveyspäivillä). Näiden lisäksi koulutetaan 
nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia ja ammattiin opiskelevia, tämä lisää päihdekasvatuksen 
laatua. YAD:n koulutuksista ammattilaiset saavat konkreettisia menetelmiä päihdekasvatukseen, 
puheeksi ottoon ja kohtaamiseen.  
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6.3 Toiminnan seuranta ja arviointi 

Vuonna 2023 kehitetään toiminnan seurantaa ja vaikuttavuuden arviointia. Kaikista toiminnoista 
kerätään määrällistä arviota (osallistujamäärät, kokoontumiskerrat) sekä laadullista (miten toiminta on 
vaikuttanut osallistujaan ja onko asetettu tavoite toteutunut). Vuonna 2023 kokeillaan erityisesti 
Kentaurin kehittämää osallisuusmittaria, mikä pyrkii osoittamaan osallisuuden kasvua ja vaikutuksia.  

Jokaisesta YAD:n tiimistä tehdään vuosittain sosiaalinen tilinpito. Sosiaalisen tilinpidon menetelmin 
pystytään tuomaan esiin toiminnan laadullisia ulottuvuuksia ja merkityksiä.   

Työntekijät seuraavat ja arvioivat työnsä etenemistä työraporteissa 6 krt/v. Lisäksi hallitus ja työyhteisö 
kokoontuvat suunnittelemaan ja arvioimaan työn tuloksia 2 krt/v.  

7. RESURSSIT  

7.1 Vapaaehtoiset 

Yhdistyksen tärkein resurssi on vapaaehtoiset. Vapaaehtoiset ovat 13–35-vuotiaita nuoria ja nuoria 
aikuisia. YAD:n keskeinen voimavara ja vahvuus on nuorilta nuorille suuntautuva asenteisiin 
vaikuttaminen. Liittyessään YAD:iin nuori ottaa samalla kantaa huumeettoman elämän puolesta. 

 

Vapaaehtoisten toimintamahdollisuuksia vahvistetaan. Vapaaehtoiset toteuttavat ehkäisevää 
huumetyötä itse suunnittelemissa vertaisryhmissä. Vertaisryhmät toimivat nuorille mielekkäänä 
lähiyhteisönä, johon he voivat kiinnittyä ja kokea osallisuutta. Ehkäisevän huumetyön suunnittelija ja 
verkkovapaaehtoistyön suunnittelija tukevat toiminnan toteuttamisessa. Nuorilla on halu vaikuttaa 
asioihin ja heidän toimijuuttaan vahvistamalla kasvaa viisaita tulevaisuuden päättäjiä ja vaikuttajia. 

Vapaaehtoisena voi toimia, vaikka ei olisi yhdistyksen varsinainen jäsen ja päinvastoin. Tiimijäsenyydet 
ja erilaisten nettiyhteisöjen jäsenyydet ovat tulleet voimakkaasti perinteisen jäsenmaksujäsenyyden 
rinnalle. 

7.2 Hallitus 

Yhdistyksen hallitus koostuu 4–8 yhdistyksen jäsenestä. Tavoitteena on muodostaa hallitus järjestöä 
tuntevista ja sen toimintoihin osallistuneista, mutta myös alan ammatillisista osaajista.  YAD:n hallitus 
on aidosti jäsenhallitus ja jäsenkentän ääni kuuluu hallituksen toiminnan kautta.  

 

Vuonna 2023 painopisteenä on, että jäsenistö ja työyhteisö tuntevat hallitukset jäsenet sekä 
perustehtävän. Uuden hallituksen aloittaessa huolehditaan perehdytyksestä. Vuonna 2023 joka toinen 
hallituksen kokous on livetapaaminen ja joka toinen napakampi etätapaaminen. Hallitusten kokousten 
keskustelevuuteen halutaan panostaa.  
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7.3 Työntekijät 

Yhdistyksen vakituista henkilöstöä on toiminnanjohtaja, järjestötiedottaja, kaksi ehkäisevän huumetyön 
suunnittelijaa, verkkovapaaehtoistyön suunnittelija sekä järjestösihteeri. Hamppupelto-hankkeessa 
työskentelee kaksi työntekijää. Lisäksi on haettu yhden nuoren palkkaamiseksi Paikka auki II -rahoitusta.  

Varsinaisten työntekijöiden lisäksi yhdistys tukityöllistää mahdollisuuksien mukaan huumetaustan 
omaavia kuntoutuvia nuoria aikuisia sekä omia nuoria vapaaehtoisia. Alan harjoittelijoita ja opiskelijoita 
otetaan mahdollisuuksien mukaan. 

7.4 Toiminnan rahoitus 

7.4.1 Julkinen rahoitus 
Toiminnan päärahoittajana toimii Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA. Vuodelle 2023 on 
haettu hankerahoitusta myös terveyden ja hyvinvoinnin määrärahaa THL:ltä (sosiaali- ja 
terveysministeriö) ja opetus- ja kulttuuriministeriöstä.  

Paikallistiimien kotikunnat tukevat usein paikallista toimintaa, merkittäviä avustukset ovat 
toimistopaikkakunnilla. Valtakunnallinen yhdistys ei suoraan rahoita paikallistiimien toimintaa, vaan 
panostus on ennen kaikkea toimintapuitteiden, tapahtumien ja koulutusten järjestämistä, 
materiaalipalvelua sekä muuta työntekijöiden ohjaus- ja työpanosta. Paikallistiimit saavat kuitenkin 25 
% alueensa jäsenmaksuista ja uudet paikallistiimit voivat hakea pientä starttirahaa toimintaansa 
valtakunnalliselta yhdistykseltä. 

7.4.2 Myyntitoiminta ja varainhankinta 
YAD myy tuottamaansa logo-, tieto- ja päihdekasvatusmateriaalia toimintansa tueksi ja aatemaailmansa 
levittämiseksi. Tällaisia tuotteita ovat muun muassa yhdistyksessä kehitetyt päihdekasvatuksen 
menetelmäkortit, joiden avulla nuorten ja nuorten aikuisten kanssa työskentelevät voivat ohjata 
erilaisia keskustelevia päihdekasvatuksellisia harjoituksia. YAD:n tuottamia Kannabis Mythbuster -
esitteitä (suomeksi ja ruotsiksi) myydään omakustannehintaan. Materiaalimyynnillä ei pyritä tuottoihin, 
vaan pikemmin kattamaan painatus-, hankinta- ja suunnittelukuluja. 

Ulkoistetusta varainhankinnasta päätetään tapauskohtaisesti toimintavuosi kerrallaan. Vuonna 2023 
toimitaan varainhankkijan (Jokr-2000 Oy) kanssa seinäkalenterin ja päihdekasvatusvihkosen 
myymiseksi yhdistyksen tukijoille. Yksityiset henkilöt tai yritykset voivat lahjoittaa varoja yhdistykselle, 
tätä varten yhdistyksellä on keräyslupa. 
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