
YAD Youth Against Drugs ry / EXP2 -hanke

Haastavat ryhmät 
vapaaehtoistyössä

Nuoret aikuiset 
päihdekuntoutujat



YAD Youth Against Drugs ry on nuorten 
vapaaehtoistoimintaan perustuva 
ehkäisevän huumetyön yhdistys, joka on 
perustettu vuonna 1988. Yhdistyksen 
ensisijaisia tavoitteita ovat huumeiden 
käytön ehkäiseminen ja päihteettömän 
elämän tukeminen. Tarkoituksena on 
tukea nuorten päihteettömiä 
elämäntapoja, tarjota vaihtoehtoisia 
toimintamuotoja ja uusia sosiaalisia 
kontakteja, lisätä ihmisten tietämystä 
huumeasioissa sekä vaikuttaa 
päätöksentekoon. YAD ry on 
uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton.



Kokemusasiantuntijuus

ehkäisevässä

huumetyössä

YAD ry käynnisti 2.4.2013 kolmevuotisen kehittämishankkeen ”Kokemusasiantuntijuus 
ehkäisevässä huumetyössä” RAY:n rahoituksella. Projektin lempinimi ”Expa” juontaa 
juurensa kokemusasiantuntijuutta tarkoittavasta englanninkielisestä termistä ”expertise
by experience”

Kokemusasiantuntijuus ehkäisevässä huumetyössä -hanke (tuttavallisemmin Exp2) sai 
jatkoa vuosille 2016–2018. Jatkohankkeen tavoitteena on laajentaa toimintaa 
useammalle paikkakunnalle, tarjota kokemuskoulutusta sosiaali- ja terveysalan 
opiskelijoille ja vakiinnuttaa kokemusasiantuntijatoiminta osaksi YAD:n perustyötä. 
YAD:n järjestämänä toimintaa on Tampereen lisäksi myös Jyväskylässä.



Kokemusasiantuntijat tekevät päihdekasvatusta esimerkiksi ammattikouluissa, 
työpajoilla ja lastensuojelulaitoksissa käyttäen Expa –hankkeessa kehitettyä 
toiminnallista Ränni –menetelmää joka haastaa osallistujia tarkastelemaan omia 
arvojaan ja asenteitaan.

EXP2 –hankkeessa on kehitetty kohtaamiskoulutus Toni, jossa kokemusasiantuntijat 
tekevät projektin puitteissa koulutusta tuleville ja nykyisille ammattilaisille 
päihdeongelmaisen kohtaamisesta ja toipumisesta. Koulutus on keskusteleva 
kokonaisuus, jolla pyritään lisäämään ymmärrystä aiheesta kokemusasiantuntijoiden 
elämismaailmoja avaamalla.

YAD:n kokemusasiantuntijat ovat nuoria, 18-35 –vuotiaita nuoria aikuisia, joilla on 
omakohtainen kokemus huumeidenkäytöstä ja siitä toipumisesta.



Miksi kokemusasiantuntijuus?

Hyöty kokemusasiantuntijalle:  Vertaisten tuki, osallisuus, vaikutusmahdollisuudet, 
mielekäs tekeminen, kokemus voimavaraksi, itsensä haastaminen, voimaantuminen

Hyöty nuorille: Uskottavuus, positiivinen esimerkki ja vaihtoehdot päihteidenkäytölle, 
monipuoliset näkökulmat huumekysymyksiin, ajankohtainen tieto.

Hyöty ammattilaisille: Ymmärryksen lisääntyminen, työkaluja hyvään kohtaamiseen, 
asenteiden ja ennakkoluulojen tuulettaminen, konkreettisten auttamis– ja 
tukemiskeinojen tarjoaminen.



✓ Oma toipuminen ja tukiverkko oltava kunnossa. Yksilön omien vahvuuksien 
ja heikkouksien huomiointi tärkeää  sitoutuminen, voimavarat

✓ Eri kuntoutumisvaiheet otettava huomioon yksilön kohdalla,

✓ Toiminnan oltava päihdekuntoutujan hyvinvointilähtöistä ja toipumista 
tukevaa

✓ Kannustus ja motivointi tärkeää, palautteen antamisella ja jakamisella iso 
rooli  Minäpystyvyyden vahvistaminen

✓ Vastuun opettelu

✓ Toiminnan tarkoitus on olla välivaihe palvelun käyttäjästä palvelun 
tuottajaksi

Päihdekuntoutuja 

vapaaehtoisena



✓ Kiilaa juuri oikeaan kohtaan toipumista: tarpeeksi aikaa kulunut, jotta on turvallista jakaa 

kokemuksiaan julkisesti, mutta tarpeeksi vähän, että se on edelleen ajankohtaista

✓ Rajaa kohderyhmä tarkasti: kuntoutumispoluiltaan mahdollisimman homogeeninen 

ryhmä toimii parhaiten.

✓ Yhteistyö toipujien verkoston kanssa tärkeää: lääkkeettömän kuntoutuksen käyneille, 

vertaisryhmiä hyödyntäville soveltuva toipumista tukeva toiminta loi kiinnostusta meitä 

kohtaan

✓ Asianmukainen koulutus. Myös vaihtelevuus, esim. lisäkoulutusten ja vaihtelevien 

tehtävien muodossa auttaa sitoutumisessa. Pienryhmä mahdollistaa vertaisoppimisen.

✓ Työntekijän rooli:  tärkeää pystyä tekemään työtä omalla persoonallaan, yhteisöllisyyden 

ylläpitäjä. Yhteydenpito.

✓ Yhteiset säännöt ja rajat: on tärkeää että vapaaehtoiset osallistuvat niiden luomiseen

✓ Toiminnan motiiveista keskustelu!

Oivallukset ja opit



✓ Asianmukainen koulutus varmistaa laadun ja turvallisuuden

✓ Säännöt turvallisen ilmapiirin ja toipumismyönteisyyden varmistamiseksi kaikille

✓ Yhteisöllisyyden rakentaminen

✓ Tasavertaisuus taustoista huolimatta, puhetavat

✓ Yhteisten arvojen ja periaatteiden kunnioitus, yhteiset linjaukset

✓ Luottamus työntekijään, viimesijainen vastuu toiminnasta ja turvallisuudesta 

työntekijällä. 

✓ Työntekijöiden pystyttävä aina perustelemaan päätökset ja linjaukset!

Turvallinen ympäristö 

kaikille vapaaehtoisille

YAD:n toiminnassa on mukana nuoria monenlaisilla taustoilla. Nämä seikat 

varmistavat turvallisen ympäristön kaikille:



Vahingoittamattomuuden periaate

Työstä ei saa koitua kohdehenkilölle haittaa tai vahinkoa


