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Miksi sosiaalinen tilinpito?
YAD Street Team 2 -hanke on Raha-automaattiyhdityksen (RAY) rahoittama, verkossa
toimiva, ehkäisevän huumetyön projekti. Street Teamin toiminnan tavoitteiden toteutumisen seuraamista varten tilastotietoa toiminnasta on kerätty Street Teamin pilottihankkeen alusta saakka. Facebookin, Webropol-kyselylomakkeiden, sekä kotisivujen kautta
on saatavilla monipuolisesti tietoa Street Teamin toiminnasta ja toimintaan osallistuvista vapaaehtoisista. Toistaiseksi käytössä olevasta materiaalista on hyödynnetty lähinnä
numeerista tietoa, vaikka myös laadullista aineistoa on saatavilla esimerkiksi Webropollomakkeiden avokysymysten kautta.
Sosiaalinen tilinpito on ollut jo muutaman vuoden käytössä YAD:lla infopiste- ja festarityössä ja konsepti on havaittu toimivaksi toiminnan tulosten, sekä laadun arvioinnin
apuvälineeksi. Tästä syystä sosiaalista tilinpitoa päätettiin hyödyntää myös Street Team
2 -hankkeen toiminnan arviointiin ja seurantaan.
Sosiaalisen tilinpidon tavoitteena on tuoda taloudellisen tilinpidon rinnalle sosiaalisten
ulottuvuuksien näkökulma, joka etenkin järjestötoiminnassa on vähintään yhtä tärkeä,
ellei jopa tärkeämpi kuin taloudellinen näkökulma. ”Sosiaalinen tilinpito™ tarkoittaa tietylle ajanjaksolle määriteltyjen tavoitteiden toteutumisen seurantaa” (Björk, Siltanen, 2009).
Sosiaalinen tilinpito™ pitää sisällään organisaation sosiaalisen budjetin, eli sosiaaliset
tavoitteet ja niiden indikaattorit (Björk, Siltanen, 2009). Street Teamin osalta sosiaalisella tilinpidolla pyritään nimenomaisesti kokoamaan yhteen tietoa, joka helpottaisi toiminnan arviointia ja kehitystä.

”

Sosiaalinen tilinpito
Sosiaalinen tilinpito on viitekehys sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tulosten
ja vaikutusten mittaamiselle ja osoittamiselle. Se tarkoittaa tietyn ajanjakson
tarkasti ja etukäteen määriteltyjen odotusten säännöllistä seurantaa ja tulosten
ulkoisesti tarkastettua kokonaisvaltaista raportointia.
Sosiaalinen kirjanpito ja tilintarkastus antavat organisaatiolle mahdollisuuden
kehittää seurantaansa, dokumentointiaan ja raportointiaan siten, että ne kykenevät kattavasti selvittämään yhteiskunnalliset vaikutuksensa, raportoimaan toimensa ja parantamaan toimintaansa. Sosiaalisen kirjanpidon ja tilintarkastuksen
prosessin kautta organisaatio kykenee ymmärtämään vaikutuksensa ympäröivään
yhteisöön ja hyödynsaajiinsa sekä rakentamaan vastuullisuutta osallistamalla
avainsidosryhmänsä toimintaansa.
(Develooppi Oy)
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Ehkäisevän päihdetyön tulosten ja vaikutusten arviointi on haastavaa tilastollisilla mittareilla varsinkin silloin, kun tarkastelun aikajänne on lyhyt, koska työllä pyritään vaikuttamaan paitsi asenteisiin myös yksilön toimintaan. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö
ehkäisevällä työllä saataisi tuloksia aikaiseksi. Mikko Salasuo toteaa teoksessa Se toimii
sittenkin, kuinka päihdevalistuksesta saa selvää, ehkäisevän työn vaikutusten arvioinnista
seuraavaa: ”Yksilön ja kulttuurin tasolla yksittäinen kampanja on voinut käynnistää välittömiä prosesseja, jotka ovat lukuisten myöhempien kokemusten kautta kasaantuneet esimerkiksi päihteettömäksi elämäntavaksi" (Salasuo, 2012, 20). Salasuon mukaan ehkäisevän
työn tuloksia ei voida yksilöidä yhden kampanjan tai projektin aikaansaannoksiksi, vaan
tulokset syntyvät kokonaisuuden yhteisvaikutuksesta. Samaan lopputulokseen on tullut
myös Markku Soikkeli. ”Erittäin vaikeaa on esittää näyttöä sellaisista pitkän aikavälin muutoksista, joita ehkäisevässä päihdetyössä tavoitellaan” (Soikkeli, 2012, 42).
Tämän sosiaalisen tilinpidon tavoitteena on konkretisoida Street Team -toiminnan laadullisia tavoitteita ja pyrkiä tuomaan esille toiminnan merkityksiä nuorille ja ylipäätään
ennaltaehkäisevälle huumetyölle. Street Team -toiminnan ensisijaisena tavoitteena on
levittää tietoa huumeiden käyttöön liittyvistä riskeistä ja kannustaa nuoria päihdekriittisyyteen.

Sosiaalisen
tilinpidon rakenne
Street Teamin sosiaalinen tilinpito koostuu neljästä tiliöintiluokasta. Samoin kuin tavallisessakin tilinpidossa sosiaalisessa tilinpidossa laaditaan ensin budjetti ja tilikartta, sekä
näitä mittaavat indikaattorit (Björk, Siltanen, 2009). Street Teamin osalta indikaattorit
perustuvat pitkälti nettisivujen, blogin, Webropol -kyselyiden, sekä Facebook-sivujen
kautta saatavilla olevaan aineistoon.

Toiminnan tarkoituksen
määrittely
Toiminnan tavoitteiden
määrittely
Mitä toimenpiteitä tarvitaan, jotta
asetettuihin tavoitteisiin päästään?
Mitä mittarit kertovat tehtyjen
toimenpiteiden määrästä ja laadusta?
Millä tavoin saadaan kerättyä
mittariston mukaista tietoa?

Viedään tiedonkeruun menetelmät käytäntöön

Luodaan tililuokat

Luodaan mittaristo

Luodaan mittaristoa
tukevia tiedonkeruun
menetelmiä

Tehdään kooste kerättyjen
tietojen pohjalta

Tilikauden aikana kerätään järjestelmällisesti tietoa budjetin ja tilikartan mukaisten
luokkien alle, ikään kuin ”kuitteja” toiminnasta. Tilikauden lopuksi niistä kootaan yhteenveto, eli sosiaalinen tilinpäätös (Björk, Siltanen, 2009).
Tähän raporttiin on koottu Street Team 2 -hankkeen sosiaalinen tilinpito vuosilta 2013–
2015, tilinpito toimii Street Team 2 -hankkeen loppuraporttina.

Kuva 1. Sosiaalisen tilinpidon eteneminen
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Street Team 2 -hankkeen sosiaalinen tilinpito
YAD Street Teamin sosiaalisen tilinpidon pohjana on Street Teamin nettisivujen, Webropol-kyselyiden, sekä Facebookin avulla koottu tieto Street Teamin toiminnan aktiivisuudesta, jäsenmäärien kehityksestä, tehtävistä, sekä tiimiläisten antamasta palautteesta.
Lisäksi tilinpidossa pyritään hyödyntämään muuta toiminnasta syntynyttä materiaalia,
kuten valokuvia. Tilinpitoon on lisätty myös kokemuskuvauksia ja muuta laadullista aineistoa, jonka kautta pyritään arvioimaan toiminnan merkitystä toiminnassa mukana
oleville nuorille, sekä heidän vertaisverkostoilleen.

100 Street Team vaikuttaa ruohonjuuritasolla 			
nuorten huumeasenteisiin

101 Street Teamin kokonaisjäsenmäärä kasvaa tasaisesti
102 Rekisteröityneet aktivoituvat toimintaan
103 Nuorille tarjotaan ajantasaista tietoa huumeidenkäytön riskeistä

Aiemmista Street Team -hankkeista on laadittu kaksi erillistä raporttia yhteistyössä
Nuorisotutkimusseuran ja Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden kanssa. Ensimmäinen
raportti on arviointitutkimus Street Teamin pilottihankkeesta ja jälkimmäisessä Mikko
Piispan ja Suvi Ervamaan laatimassa raportissa tarkastellaan Street Teamin toimintaa
ja toiminnan merkitystä laajemmassa mittakaavassa verkkonuorisotyön ja kansalaistoiminnan kentällä. Raportit ovat osoitus siitä, että Street Teamin toiminnan käynnistymisestä saakka toimintaa on pyritty kehittämään, seuraamaan ja arvioimaan säännöllisesti.
Sosiaalinen tilinpito asettuu tähän linjaan luontevana jatkumona ja tarjoaa samalla uudenlaisen näkökulman Street Teamin toiminnan arviointiin, sekä kehittämiseen.

104 Nuoret pohtivat suhtautumistaan huumeisiin ja niiden käyttöön

Sosiaalisessa tilinpidossa on hyödynnetty Street Teamin tehtävinä olevien Webropolkyselyiden kautta koottua aineistoa. Webropolin kyselyaineisto on luokiteltu Atlas.ti-ohjelmalla. Vapaaehtoiset ovat vastanneet kyselyihin nimettömästi, joten aineistossa ei ole
saatavilla vastaajien henkilöllisyyden tunnistamista mahdollistavia tietoja. Tiliöinnissä
hyödynnetään jonkin verran suoria lainauksia kyselyn vastauksista, ja niissä vastaajat
ovat eritelty toisistaan järjestysnumeroilla, esim. (N1), (N2). Lisäksi sosiaaliseen tilinpitoon on koottu aineistoa ja tuloksia Street Teamistä keväällä 2015 tehdystä opinnäytetyöstä Arvot ja motiivit nuorten toiminnan taustalla verkko-ohjautuvassa vapaaehtoistyössä
(Peltonen, 2015).

202 Vapaaehtoisille tarjotaan tukea ja ohjausta

105 Street teamiläiset tulevat mukaan muuhun YAD:n toimintaan

200 Street Team kehittää uusia osallistumisen muotoja 		
nuoriso- ja vapaaehtoistyön kentälle

201 Verkkoperustaista vapaaehtoistyötä kehitetään
203 Street Team tarjoaa monipuolista toimintaa ja tukee päihteetöntä elämää

300 Street Team osallistaa nuoret toiminnan kehittämiseen
301 Street teamiläiset osallistuvat toiminnan suunnitteluun
302 Street teamiläisten kokemuksia toimintaan osallistumisesta

YAD Street Teamin tilikartta

400 Street Team tekee yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa ja
levittää toimintamallia ammattilaisverkostoissa
401 Ohjausryhmän toiminta
402 Toimintamallin levittäminen
403 Yhteistyötahot
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Street Team osana YAD ry:n
toimintaa
YAD Street Team on ruohonjuuritasolla tapahtuvaa vapaaehtoistoimintaa, jonka tavoitteena on levittää tietoa YAD Youth Against Drugs ry:stä ja tuoda esille YAD ry:n edustamia arvoja ja asenteita. Ensimmäinen Street Team pilottihanke käynnistyi vuonna 2006,
jonka jälkeen on toteutettu Street Team- ja Street Team 2 -hankkeet. Street Team 2 -hanke päättyy syyskuussa 2015 ja Street Teamin toimintaa jatketaan osana YAD ry:n perustoimintaa, yhtenä järjestön vapaaehtoistiimeistä.
YAD Street Team on nuorilta nuorille tehtävää ehkäisevää huumetyötä, jonka tarkoituksena on vaikuttaa päihdeasenteisiin. Sanomaa levitetään erilaisten materiaalien kuten
tarrojen, julisteiden ja flyereiden avulla, sekä sosiaalisessa mediassa. Tavoitteena on
kannustaa nuoria käymään keskustelua huumausaineista omissa vertaisverkostoissaan
ja tarjota mahdollisuus kansalaisvaikuttamiselle helpolla ja hauskalla tavalla. Street
Teamin toiminta on suunnattu pääasiassa 13–21-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille.
Street Team on valtakunnallinen hanke ja vapaaehtoisia on mukana toiminnassa ympäri
Suomea. Street Teamin vapaaehtoisiin viitataan tässä raportissa joko street teamiläisinä
tai tiimiläisinä.
Street Teamia olennaisesti määrittävä tekijä on toiminnan vapaus. Tämä tarkoittaa mahdollisuutta osallistua juuri niin kauan kuin haluaa, haluamallaan tavalla ja panoksella,
mutta myös sitä, että omat mielipiteensä saa muodostaa vapaasti. Verkkovälitteisyys
tukee hyvin toiminnan joustavuutta (Piispa & Ervamaa, 2013).
Street Team aktivoi nuoria toimimaan, mutta myös ajattelemaan ja keskustelemaan
(Piispa & Ervamaa, 2013). Street Teamin toimintatapa tukee verkkoympäristössä toimimaan tottuneiden nuorten kokemusmaailmaa, sekä nuorille luontaisia tapoja vaikuttaa
ja toimia. Street Teamiä voidaankin pitää ”jonkinlaisena ohjatun nuorisotoiminnan, nettiaktivismin ja perinteisemmän kansalaisjärjestötoiminnan hybridinä” (Piispa & Ervamaa,
2013). Street Team toimii vastauksena järjestökentällä ja vapaaehtoistyössä tapahtuneisiin muutoksiin ja on mallina sovellettavissa miltei mihin tahansa toimintaympäristöön.
Street Teamin toimintamallia on mahdollista hyödyntää monenlaiseen nuoriso- ja vapaaehtoistoimintaan. Nuoret eivät ole enää kiinnostuneita sitoutumaan ´perinteiseen´
pitkällistä sitoutumista vaativaan järjestötyöhön, vaan etsivät joustavampia tapoja tehdä omia arvojaan vastaavaa vapaaehtoistyötä. Street Team on nimenomaisesti joustava,
episodimaisen vapaaehtoistyön mahdollistava toimintamalli.
Street Teamin vapaaehtoiset eroavat YAD ry:n festari- ja infopistetiimin vapaaehtoisista,
sillä street teamiläiset eivät välttämättä missään vaiheessa kohtaa muita vapaaehtoisia
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tai edes Street Teamin työntekijää kasvotusten. Street Teamin toimintaan osallistuminen
ei edellytä YAD ry:n jäsenmaksun maksamista ja sitoutuminen toimintaan on muiltakin
osin kevyempää, kuin järjestön muussa vapaaehtoistoiminnassa. Vapaaehtoiset voivat
itse valita milloin ja mitä he haluavat Street Teamissä tehdä.
Toiminnan kohderyhmä voidaan jakaa kahteen osaan: a) toiminnassa mukana oleviin
vapaaehtoisiin ja b) toiminnassa mukana olevien nuorten vertaisverkostoihin. Toiminnassa mukana oleville vapaaehtoisille toiminta tarjoaa mahdollisuuden vapaaehtoisena
toimimiselle, sekä päihteetöntä toimintaa ja omia arvoja vastaavan viiteryhmän. Vapaaehtoisten vertaisverkoston kohdalla toiminnan tavoitteena on levittää ehkäisevän työn
viestiä ja tietoa YAD ry:n ja Street Teamin toiminnasta, sekä herätellä kriittistä keskustelua huumausaineisiin liittyen.

Street Team 2 -hankkeen tavoitteita:

»» Vaikuttaa ruohonjuuritasolla nuorten huumeasenteisiin
»» Kehittää Street Teamin toimintaa (mm. tehtäväpankkia ja sivustoa)
»» Rekrytoida lisää vapaaehtoisia YAD ry:n toimintaan
»» Saada toimintaan osallistuvat nuoret herättelemään keskustelua omissa vertaisverkostoissaan ja kannustaa heitä päihdekriittiseen ajatteluun

»» Osallistaa nuoret toiminnan suunnitteluun ja varsinaiseen kenttätyöhön
»» Levittää Street Teamin toimintamallia ammattilaisverkostoissa
»» Juurruttaa Street Team toiminta osaksi YAD:n perustoimintaa
Street Teamin toiminnan laatukriteerit:

»» Matala kynnys toimintaan osallistumiselle: reaaliaikaisuus, sitomattomuus ja helppous
»» Jaettavaksi lähetettävien materiaalit ovat ajantasaisia ja nuorten näköisiä
»» Toimintaa toteutetaan ehkäisevän työn periaatteita noudattaen
»» Vapaaehtoisille on tarjolla tukea ja ohjausta verkossa nopeasti ja helposti
»» Vapaaehtoiset osallistuvat aktiivisesti toiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun
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Street Teamin vuosikello ja 				
henkilöstöresurssit
Street Teamin vuotta rytmittää pitkälti järjestön yhteiset aikataulut. Ylläpidon on lisäksi
kyettävä joustamaan street teamiläisten aktiivisuuden mukaan, sekä reagoimaan aktiivisuuspiikkeihin lyhyellä aikajänteellä. Toiminnan aktiivisuus voi vaihdella eri kuukausien
välillä suurestikin.

Loppuvuosi
»» Toimintakertomus kuluneesta vuodesta
»» YAD:n syyskokous
»» Vuoden neljäs tiimitiedote
»» Ehkäisevän päihdetyön viikko

ALkuvuosi
»» Budjetin tarkistaminen
»» Toimintasuunnitelman ja edellisen
vuoden toimintakertomuksen
viimeistely

»» Tilastojen koonti edelliseltä

vuodelta ja sosiaalisen tilinpidon
päivitys

SYksy
»» YAD:n syksyn tiimipäivät
»» Koulut alkavat
»» YAD:n Strategia- ja linjauspäivät
»» Syksyn toiminnan suunnittelu

Kuva 2. Street Teamin vuosikello
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Kevät & Kesä
»» YAD:n tiimipäivät
»» YAD:n hallituksen kevätkokous
»» Kesän toiminnan suunnittelu

Jokaiseen kuukauteen kuuluvat Street Teamin perusylläpidon tehtävät, eli materiaalipyyntöihin vastaaminen, tehtävien kommentointi ja pisteytys, palkintojen postitus,
uusien tehtävien suunnittelu, blogin päivittäminen ja yhteydenpito tiimiläisiin. Street
Teamin työntekijän tehtäviin kuuluu lisäksi huolehtia jäsenlehti Yadilaiseen, sekä uutiskirjeeseen Street Teamiä koskettavien juttujen kirjoittamisesta.
Street Teamin toiminnan ytimessä ovat vapaaehtoiset nuoret ja toiminnan vaikuttavuus on riippuvainen vapaaehtoisten aktiivisuudesta ja osallistumisesta. Street Team
2 -hankkeessa on työskennellyt yksi työntekijä koordinoimassa vapaaehtoisten työtä,
hoitamassa materiaalien postitukset, sekä raporttien pisteytykset. Työntekijä huolehtii
myös Street Teamin sivujen sisällön kehittämisestä ja uusien tehtävien suunnittelusta.
Työntekijä vastaa lisäksi viikoittaisista blogipostauksista ja projektin kehittämiseen sekä
hallintoon liittyvistä tehtävistä.
Street Teamissä on ollut säännöllisesti
nuoria työelämään tutustumisjaksoilla
ja harjoitteluissa, sekä opinnäytetöiden
tekijöinä. Vuonna 2013 Street Teamissä
oli yksi TET-harjoittelua suorittanut koululainen. Vuonna 2014 Street Teamissä
oli harjoittelussa 1 nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaopiskelija ja 1 opinnäytetyötä
Street Teamissä tekevä yhteisöpedagogiopiskelija. Vuonna 2015 Street Teamissä oli 1 TET-harjoittelua suorittanut koululainen, 1 työkokeilija, 1 opinnäytetyötä
tekevä yhteisöpedagogiopiskelija, sekä 1
nuori kesätyöntekijä.
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Street Teamin budjetti 2014

Street Teamin budjetti

Vuoden 2014 suurin perusylläpitokustannusten ulkopuolinen kuluerä oli Street Teamin
nettisivujen uudistuksesta aiheutuneet kulut. Vuoden 2014 budjettiin vaikutti myös se,
että siviilipalvelusmiehen tilalle palkattiin kokoaikainen projektityöntekijä.

Street Team 2 -hankkeen suurin kuluerä on
hallintokulut, jotka pitävät sisällään paitsi
projektityöntekijän palkkakulut, myös lakisääteiset sosiaalikulut ja vakuutukset. Toiseksi suurin
kululuokka on tiedotuskulut, jotka pitävät sisällään
muun muassa toiminnan markkinointiin ja viestintään liittyvät kustannukset, esimerkiksi verkkomainonnan.
Kolmanneksi suurin kuluerä on vapaaehtoisten palkitseminen.

Henkilöstö- ja hallintokulut..................................................................... 41 000
Henkilöstön matkakulut..............................................................................3 000
Ostopalvelut.............................................................................................. 10 000
Toimistokulut................................................................................................3 500
Koulutuskulut..................................................................................................500
Tiedotuskulut............................................................................................ 11 000
Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan kulut.....................................................2 000
YHTEENSÄ ................................................................................................. 71 000

Street Teamin budjetti 2013

Street Teamin budjetti 2015

Vuonna 2013 Street Teamin projektityöntekijä siirtyi kesken vuoden sijaistamaan YAD
ry:n toiminnanjohtajaa ja Street Teamin toiminta sopeutettiin muuttuneeseen tilanteeseen. Hankkeen toimintaa supistettiin hetkellisesti pelkälle perusylläpidolle, jota tuli
hoitamaan YAD ry:ssä siviilipalvelustaan suorittanut henkilö. Street Teamin vuoden
2013 budjetti sovitettiin muuttuneeseen tilanteeseen leikkaamalla kululuokkia ja siirtämällä osa budjetin varoista vuodelle 2014.

Keväällä 2015 suurimpina kuluerinä olivat nettisivun uudistuksesta tulleet kulut, jotka
jakautuivat vuosille 2014 ja 2015. Keväällä 2015 uudistettiin myös Street Teamin painotuotteita, sillä suurin osa aiemman hankkeen aikana painatetuista materiaaleista oli
loppunut ja ne myös kaipasivat päivittämistä. Lisäksi painatuskustannukset sisältävät
nuorten kanssa työskenteleville painatetun esitemateriaalin.

Henkilöstö- ja hallintokulut..................................................................... 41 000
Henkilöstön matkakulut..............................................................................3 000
Ostopalvelut.............................................................................................. 10 000
Toimistokulut................................................................................................3 500
Koulutuskulut..................................................................................................500
Tiedotuskulut............................................................................................ 11 000
Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan kulut.....................................................2 000
YHTEENSÄ ................................................................................................. 71 000
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Henkilöstö- ja hallintokulut..................................................................... 30 500
Materiaaliostot.............................................................................................1 650
Ulkopuoliset palvelut............................................................................... 12 000
Tiedotuskulut...............................................................................................4 200
Matkakulut.......................................................................................................900
Puhelin- ja toimistokulut.............................................................................3 000
Kokous- ja neuvottelukulut............................................................................250
Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan kulut.....................................................1 500
YHTEENSÄ.................................................................................................. 54 000
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100 Street Team vaikuttaa
ruohonjuuritasolla nuorten
huumeasenteisiin
YAD Street Team 2 on 13–21-vuotiaille suunnattu ehkäisevän huumetyön projekti, jonka
tarkoituksena on hyödyntää nuorten omia vertaisverkostoja päihdeasenteisiin vaikuttamiseksi ruohonjuuritasolla. Toiminnalla on kaksi kohderyhmää, ensimmäinen kohderyhmä
on toiminnassa mukana olevat nuoret vapaaehtoiset ja toinen kohderyhmä on vapaaehtoisten nuorten vertaisverkostot. Vapaaehtoisten vertaisverkostoista saatava tieto on pääasiassa toisen käden tietoa, jota saadaan satunnaisesti vapaaehtoisilta. Toiminnan kattavuudesta vertaisverkostoissa ei ole saatavilla luotettavaa numeerista tietoa.

Tavoite huumeasenteisiin vaikuttamisesta nuorten vertaisverkostoja hyödyntäen on Street
Teamin toiminnan lähtökohta. Mutta kuten johdantoluvussa Salasuon ja Soikkelin teksteihin viitaten todettiin, toiminnan todellisten vaikutusten arviointi on näin lyhyellä aikajänteellä käytännön tasolla vaikeaa, mutta tilastoja ja tuloksia toiminnan merkityksestä
toiminnassa mukana oleville nuorille, sekä YAD:lle järjestönä on mahdollista esittää.
Viereisen sivun taulukkoon on Webropol-kyselyn kautta koottu tilastoja siitä, kuinka
moni street teamiläinen on ilmoittanut saaneensa kavereitaan liittymään mukaan toimintaan. Vastausten pohjalta on mahdollista arvioida sitä, kuinka tehokkaasti vapaaehtoiset saavat vertaisryhmänsä kiinnostumaan huumeiden vastaisesta työstä ja Street
Team -toiminnasta. Noin 51 %, eli noin puolet kyselyyn vastanneista vuonna 2014, ilmoitti saaneensa vähintään yhden kaverin rekisteröitymään Street Teamiin. Jos verrataan lukua siihen, kuinka moni tiimiläinen kertoo tulleensa mukaan toimintaan kaverin
suosituksesta, on selvää, että vertaisen suosittelu toimii merkittävänä vaikuttimena toimintaan osallistumiselle.
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(Webropol, Palautekyselyn raportti)
2014:

OleN (17)

eN (18)

2015, tammi-elokuu:

OleN (13)
0

4

8

vastaajaa

Tässä tililuokassa tuodaan esille, kuinka paljon nuoria Street Teamin toiminnassa on mukana ja kuinka aktiivisesti toimintaan mukaan rekisteröityneet nuoret tekevät Street Teamin
tehtäviä. Toiminnassa aktiivisesti mukana olevien nuorten määrä vaikuttaa suoraan siihen, kuinka hyvin ja laajasti kohderyhmänä olevat nuorten vertaisverkostot saavutetaan ja
kuinka vaikuttavana toimintaa voidaan pitää. Lisäksi tililuokassa tarkastellaan toiminnan
vaikuttavuutta nuorten lähiverkostoihin, mm. sen perusteella kuinka moni tiimiläinen on
ilmoittanut saaneensa kavereitaan liittymään mukaan. Lisäksi seurataan sitä, mitä kautta
vapaaehtoisiksi rekisteröityneet nuoret ilmoittavat löytäneensä mukaan toimintaan.

Oletko saanut kavereitasi liittymään mukaan Street Teamiin?

eN (21)
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40

Kuva 3. Kavereiden liittyminen Street Teamiin

Vaikuttavuuden arviointi on hyvin haastavaa, kun mitattavassa asiassa on kysymys niinkin abstraktista käsitteestä kuin asenteet. Lisähaasteita arviointiin tuo se, ettei nuorten
vertaisverkosto ole kovin helposti saavutettavissa. Uusien nuorten mukaantulo on perusedellytys sille, että toimintaa voidaan pitää vaikuttavana. Mitä suurempi massa street
teamiläisiä toiminnassa on mukana, sitä laajemmin nuorten vertaisverkostoja todennäköisesti tavoitetaan. Toiminnalla on selkeästi merkityksensä vapaaehtoisina toimivien
nuorten elämään, toiminta nähdään mahdollisuutena tehdä hyvää ja toimia omia arvoja
vastaavalla tavalla, sekä auttaa muita (Peltonen 2015, sekä Webropol-kyselyiden vastaukset 2013–2015). Monelle vapaaehtoiselle Street Team merkityksellistyy päihteettömänä viiteryhmänä, joka tukee omia valintoja ja arvoja.
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Alla olevaan kaavioon on jaoteltu Tausta-tieto-kysely-hässäkkä-nimisen Webropol-kyselylomakkeen kautta kerätty tieto siitä, miten uusi street teamiläinen on löytänyt Street
Teamin sivut. Kaavioon kootut vastaukset on kerätty aikavälillä 2010–2014. Vastausten
perusteella selkeästi suurin osa nuorista tulee toimintaan mukaan nimenomaisesti kaverin suosittelun perusteella. Keväällä 2015 valmistuneeseen opinnäytetyöhön kootun
kyselyn tulokset ovat samassa linjassa Webropol-kyselyn tulosten kanssa, suurin osa
toimintaan mukaan tulevista nuorista innostuu toiminnasta kaverin suosituksesta (Peltonen, 2015).
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”
”
”

Yksi kaveri kovasti mainosti tätä ja sitten päätin itsekkin
vilkaista ja tämä on aivan ihana! (N116)

Ystäväni mainosti blogissaan, ja minun oli sitten pakko
katsoa sivu, kun kuulosti niin mielenkiintoiselta.(N174)

Ystäväni suositteli minua liittymään street teamiin ja päätin sitten kokeilla. Tämä vaikuttaa lupaavalta.(N187)

Kyselyn tulosten perusteella nuorten oma ”puskaradio” ja vertaisvaikuttaminen ovat
toimivia keinoja YAD ry:n ja Street Teamin arvojen, toiminnan ja päihdetietouden viestimisessä. Toiseksi tehokkain tiedottamiskanava on kyselyn vastausten perusteella Facebook, jonka kautta 66 nuorta 322 nuoresta kertoi löytäneensä Street Teamin sivuille.
Facebook-mainontaa onkin hyödynnetty nuorten rekrytoimisessa mukaan toimintaan
hankkeen aikana. Kolmantena tiedonsaantikanavista on YAD:n ja Street Teamin materiaalit, eli tarrat, julisteet ja flyerit, joita street teamiläiset ovat jakaneet omilla asuinalueillaan, kouluissa ja harrastuksissa.

”
”

Näin tolpassa tarran tuolla Tampereen keskustassa ja
kiinnostuin siitä mikä se olisi. Googlasin ja löysin tämän
sivuston ja huomasin, että minäkin saan/voin tehdä kaikenlaisia juttuja ja saada myös palkkion siitä (: !” (N43)

Jonkun bannerin kautta löysin yad:n ja sitä kautta striibailijat!” (N147)

Kuva 5. Mitä kautta löysit Street Teamin?
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Kirjanmerkit Esitteet Käyntikortit Julisteet

101 Street Teamin kokonais-				
jäsenmäärä kasvaa tasaisesti
Tavoite ja mittarit:
Street Teamiin rekisteröityy vuosittain 350 uutta jäsentä
ja yhteensä hankkeen aikana 1000 uutta jäsentä. Uusia
paikkakuntia saadaan mukaan vähintään 15 kappaletta.
Tavoitteen toteutumista mitataan seuraamalla rekisteröitymisiä Street Teamin hallintasivuston kautta.

Toteutuma:
Street Teamin toiminnan jatkuvuuden näkökulmasta
on tärkeää, että uusia jäseniä saadaan rekrytoitua
tasaisesti lisää. Uudet jäsenet varmistavat sen, että
toiminta pysyy aktiivisena. Jäsenmäärien seurannalla
pyritään huolehtimaan siitä, että toiminta tavoittaa riittävän
suuren joukon nuoria. Jäsenmäärä on suorassa suhteessa siihen, kuinka vaikuttavana
Street Teamin toimintaa voidaan pitää, eli kuinka laajasti se tavoittaa kohderyhmän.
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Alla olevaan kuvaajaan on koottu tilastoja Street Teamin kautta jaettujen materiaalien
määristä vuosilta 2013, 2014 ja tammi-syyskuulta 2015. Kokonaisuudessaan ehkäisevän
huumetyön materiaaleja liikkuu Street Teamin kautta nuorille vuositasolla kymmeniä
tuhansia kappaleita. Vuoden 2015 taulukosta puuttuvat kokonaan kortit, sillä ne eivät
ole olleet jaossa tammi–syyskuun välisenä aikana. Tilasto kertoo kuitenkin siitä, että
Street Team on tehokas viestinvälittäjä ehkäisevän työn kentällä ja erityisesti nuorten
parissa. Huumeettomuuden ja päihdekriittisen ajattelun viestiä välitetään materiaalien
lisäksi eri sosiaalisen median kanavissa, jossa viesti leviää orgaanisesti nuorten omissa
verkostoissa.

Uudet rekisteröityneet, 2013.........................................................................396
Uudet rekisteröityneet, 2014.........................................................................353
Uudet rekisteröityneet, tammi-syys 2015....................................................270

Kortit

Kokonaisjäsenmäärä, 30.9.2015.................................................................2480
(kaikki Street Teamin toiminnan aikana mukaan rekisteröityneet)

Kuva 6. Street Teamin kautta jaetut materiaalit
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Hankkeelle asetettu tavoite 15 uudesta paikkakunnasta täyttyi jo Street Team 2 -hankkeen ensimmäisenä toimintavuotena 2013, jolloin jäseniä rekisteröityi 46 uudelta paikkakunnalta, joista 26:lla tapahtui joitain. Uusia paikkakuntia on tullut myös vuosien
2014–2015 aikana mukaan useita kymmeniä ja uusia jäseniä on rekisteröitynyt mukaan
hankkeen aikana kaikista Suomen maakunnista. Syyskuun loppuun mennessä Street
Teamiin oli rekisteröitynyt yhteensä 1019 uutta street teamiläistä, joten hankkeelle asetettu jäsenmäärätavoite saavutettiin.
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102 Rekisteröityneet aktivoituvat toimintaan
Tavoite ja mittarit:

120
100

Tavoitteena on, että uusista rekisteröityneistä 40 % aktivoituu toimintaan. Aktiivisuuden
kehitystä seurataan säännöllisesti selvittämällä kuinka moni uusista toimintaan rekisteröityneistä vapaaehtoisista tekee ja raportoi vähintään yhden Street Teamin tehtävän.
Vuositasolla tavoitteena on, että n. 200 tiimiläistä (kaikista rekisteröityneistä) osallistuu
toimintaan. Lisäksi seurataan toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten kokonaisaktiivisuusprosenttia, joka pitää sisällään kaikkien kuluneen vuoden aikana aktivoituneiden tiimiläisten osuuden.

tammi-elo, 2015
koko vuosi 2014
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Toteutuma:
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Kuva 7. Street Teamiin rekisteröityneet maakunnittain 2014–2015 (tammi–elokuu)
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Varsinaista rekisteröityneiden määrää tärkeämpi indikaattori toiminnan vaikuttavuudesta ja kiinnostavuudesta on toimintaan aktivoituneiden rekisteröityneiden määrä, eli
kuinka moni tunnukset tehneistä palauttaa tehtäviä. Vuodesta 2007 Street Teamissä on
koottu tilastoa siitä, kuinka moni uusi vapaaehtoinen osallistuu rekisteröitymisvuotensa
aikana Street Teamin toimintaan tekemällä ja palauttamalla vähintään yhden tehtävän.
Vuodesta 2014 alkaen on seurattu vuosittaista kokonaisaktiivisuutta, eli sitä, kuinka
moni street teamiläinen raportoi ja palauttaa tehtäviä kyseisen vuoden aikana. Tällä
tavoin saadaan monipuolisempi kuva toimintaan osallistuvien vapaaehtoisten kokonaisaktiivisuudesta.
Tausta-tieto-kysely-hässäkkä-nimisen Webropol-kyselyn kautta on kartoitettu nuorten
motiiveja liittyä mukaan Street Teamiin. Motiivit toimintaan osallistumiselle ovat moninaiset, mutta pääasiallisiksi syiksi nuoret mainitsevat kiinnostavat palkinnot ja halun
tehdä ennaltaehkäisevää huumetyötä, sekä vaikuttaa muiden nuorten huumeasenteisiin.

”
”

Se kun ei tarvitse olla hirvee innokas kaupungilla käännyttäjä ja ihmisten kiusaaja vaikuttaakseen juttuihin,
vaan asioita hyvän eteen voi tehdä miten itse tykkää,
vaikka koneella himassa.(N02)

Kaverit sanoi, että aivan loistava paikka.(N05)
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Lisäksi Street Teamin liitytään samanhenkisten kavereiden saamiseksi ja kiinnostuksesta Street Teamin materiaaleja kohtaan.

”
”

Aktiiviset street teamiläiset vuonna 2014, 			
jaoteltuina rekisteröitymisvuoden mukaan

Olen ollut kiinnostunut huumeiden vastaisesta työstä, mutta
en ollut löytänyt sopivaa tapaa ennen Street Teamia. (N03)

2009

Haluan saada ihmiset lopettamaan huumeiden käytön siksi,
että olen menettänyt paljon kavereita sen takia, että he
alkoivat käyttää huumeita :( (N04)

2011

Elina Peltosen opinnäytetyön kyselyyn vastanneille street teamiläisille tärkeimpiä syitä
toimintaan osallistumiselle on huumeidenvastaisuus ja mahdollisuus antaa oma työpanos ehkäisevään huumetyöhön. Opinnäytetyön kyselyyn vastanneiden motiivit toimintaan osallistumiselle ovat selkeästi arvopohjaisia ja toiminnasta saatavat palkinnot
koetaan toissijaisina tai mukavina lisinä toimintaan osallistumiselle (Peltonen, 2015).
Peltosen opinnäytetyön kyselyyn vastanneista tiimiläisistä suurin osa pitää kaikkia
Street Teamin toiminnan osa-alueita mieluisina ja mielekkäinä. Peltosen mukaan vastaukset osoittavat, että toimintaan osallistuminen on omaehtoista ja toiminnan sisältö
vastaa vapaaehtoisten toiveita ja odotuksia (Peltonen, 2015).
Viereisen sivun ylemmästä kuvaajasta käy ilmi Street Teamin kokonaisaktiivisuus vuonna 2014. 33 % tehtäväpalautuksia tehneistä tiimiläisistä oli rekisteröitynyt mukaan toimintaan jo ennen vuotta 2014 ja 67 % toimintaan aktivoituneista nuorista oli vuoden
2014 aikana rekisteröityneitä. Tämä on mielenkiintoinen tulos, kun otetaan huomioon
toiminnan sitomattomuus ja verkkotyön luonne. Osa nuorista sitoutuu Street Teamin
toimintaan useammiksi vuosiksi ja sitä kautta myös muuhun YAD ry:n toimintaan.
Alemmassa kuvaajassa on vastaavat tilastot tammi-syyskuulta 2015. Myös vuoden 2015
tilastot osoittavat, että vaikka Street Teamin toiminta ei velvoita vapaaehtoisia sitoutumaan toimintaan ja on tarkoitettu palvelemaan myös lyhytaikaisen vapaaehtoistoiminnan tarpeita, monet Street Teamiin rekisteröityneistä nuorista osallistuvat tiimin toimintaan usean vuoden ajan. Sitoutuminen toimintaan kertoo toiminnan mielekkyydestä ja
kiinnostavuudesta, mutta myös siitä, että nuoret kokevat voivansa vaikuttaa osallistumalla tiimin toimintaan.
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Aktiiviset street teamiläiset vuonna 2015, 			
jaoteltuina rekisteröitymisvuoden mukaan
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Kuva 8. Aktiiviset street teamiläiset rekisteröitymisvuoden mukaan jaoteltuina
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2008 (lepäsi)
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2015 tammi–syyskuu

YHTEENSÄ

Street Teamin aktiivisuusprosentti on ollut alusta saakka kohtalaisen korkea ottaen huomioon toiminnan sitomattomuuden ja verkon erityispiirteet toimintaympäristönä. Vuonna 2013 aktiivisuusprosentti oli 46 % ja vuonna 2014 n. 34 %. Alla olevaan tilastoon on
koottu vuosittaiset aktiivisuusprosentit vuodesta 2007 vuoteen 2015. Taulukossa esitetty aktiivisuusprosentti ei kuitenkaan kerro kokonaiskuvaa street teamiläisten aktiivisuudesta vuositasolla, sillä taulukossa on näkyvillä ainoastaan uusien jäsenten aktiivisuus.
Kokonaisuudessaan Street Teamin tehtäviä palautti tammi–syyskuussa 2015 yhteensä
151 street teamiläistä, joista n. 67 % oli 13–17-vuotiaita nuoria.
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Kuva 9. Street Teamin uusien rekisteröityneiden aktiivisuus

Merkityksellinen vapaaehtoisten aktiivisuuteen liittyvä tieto on myös se, kuinka suuri osa Street Teamiin rekisteröityneistä vapaaehtoisista on käyttötaustaisia nuoria ja
kuinka suuri osa heistä aktivoituu toimintaan. Käyttötaustaisille nuorille Street Team
merkityksellistyy päihteettömänä viiteryhmänä, joka tukee päihteetöntä elämää. Käyttötaustaisille vapaaehtoisille auttamisnäkökulma on erityisen tärkeä ja sen koetaan tukevan omaa kuntoutusprosessia. Käyttötaustaisten nuorten kokonaisaktiivisuusprosentti
on erittäin korkea (65,3 %), heidän osuutensa kaikista Street Teamiin rekisteröityneistä
on noin 3,5 %.
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103 Nuorille tarjotaan ajantasaista tietoa
huumeidenkäytön riskeistä
Tavoite ja mittarit:
Street teamiläisille on tarjolla luotettavaa ja mahdollisimman ajantasaista tietoa huumeidenkäyttöön liittyvistä riskeistä. Materiaalien luotettavuus ja ajantasaisuus pyritään
tarkistamaan säännöllisesti (vuosittain) ja uutta materiaalia tuotetaan tarvittaessa. Tietoa välitetään aktiivisesti tiimiläisille. Materiaalien tarkastus ja päivitys tehdään yhteistyössä muiden YAD:n työntekijöiden kanssa. Lisäksi ajantasaista tietoa viestitään vapaaehtoisille sosiaalisen median välityksellä viikoittain.

Toteutuma:

"Vapaaehtoisia kannustetaan
olemaan
itse aktiivisia tiedon etsinnäss
ä ja
kehittämään omaa medialukutai
toaan
huumausaineisiin liittyvän uut
isoinnin
ja tutkimustiedon tulkinnassa.
"

Street Teamin toiminnan lähtökohtana on pyrkiä vaikuttamaan nuorten huumeasenteisiin, muun muassa tarjoamalla
mahdollisimman monipuolisesti
tietoa huumausaineiden käyttöön liittyvistä riskeistä. Tästä syystä on tärkeää, että Street
Teamin kautta jaettavat materiaalit ovat ajantasaisia ja luotettavia tiedonlähteitä huumausaineiden käytön riskien osalta. Street Teamin kautta jaettavia materiaaleja päivitettiin ja uusittiin vuosien 2013 ja 2014 aikana. Keväällä 2015 uudistettiin Street Teamin
omia materiaaleja ja painatettiin nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille suunnattua materiaalia.

Lisäksi tietoa viestitään vapaaehtoisille sosiaalisen median välityksellä niin Street Teamin omien kanavien kuin myös järjestön yleisten kanavien kautta. Ajantasaista tietoa
huumausaineista on saatavilla YAD ry:n kotisivuilta.
Vapaaehtoisilla on myös mahdollisuus osallistua YAD ry:n järjestämiin koulutuksiin, joissa omaa osaamistaan voi kehittää ja päivittää olemassa olevia tietojaan huumausaineista ja niiden käyttöön liittyvistä riskeistä. Koulutuksia on järjestetty päihdekasvatustiimin
ja infopiste- ja festaritiimin alla vuosittain useampia. Street teamiläisiä on osallistunut hankkeen aikana kaikkiin järjestettyihin koulutuksiin. Vapaaehtoisia kannustetaan
olemaan itse aktiivisia tiedon etsinnässä ja kehittämään omaa medialukutaitoaan huumausaineisiin liittyvän uutisoinnin ja tutkimustiedon tulkinnassa.
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Miten suhtaudut huumausaineisiin?

104 Nuoret pohtivat suhtautumistaan
huumeisiin ja niiden käyttöön
Tavoite ja mittarit:
Street Teamin tehtäväpankkiin on tuotettu hankkeen aikana toimiva kokonaisuus asennekasvatuksellisia, sekä itsenäiseen ajatteluun ja vaikuttamiseen kannustavia tehtäviä.
Lisäksi vapaaehtoisille on tarjolla erilaisia kanavia, joissa omaa suhtautumistaan voi
pohtia joko työntekijän tai muiden tiimiläisten kanssa.

Toteutuma:
Street Teamin tavoitteena ei ole antaa valmiiksi pureskeltuja vastauksia tai tuputtaa
huumeettomuutta, vaan haastaa nuoret pohtimaan omaa suhtautumistaan huumeiden
käyttöön ja kannustaa kriittiseen ajatteluun.
Street teamiläisten huumeasenteiden selvittämiseen on hyödynnetty Webropol-kyselyn
vastauksia. Tausta-tieto-kysely-hässäkkä-nimisen kyselylomaketehtävän kautta on koottu
tietoa Street Teamiin liittyneiden nuorten suhtautumisesta huumeiden käyttöön: suurin
osa Street Teamiin rekisteröityneistä nuorista suhtautuu jo lähtökohtaisesti kriittisesti
huumausaineisiin, heidän kohdallaan toiminta toimii tukevana ja vahvistavana. Myönteisesti huumausaineisiin suhtautuvien nuorten kohdalla tavoitteena on saada nuoret
pohtimaan huumeiden käyttöön liittyviä riskejä ja haittoja, sekä kannustaa heitä miettimään omaa päihteiden käyttöään kriittisesti. Viereisen sivun taulukkoon on eritelty
Webropol-kyselyn avulla kerättyjä vastauksia hankkeen toimintavuosilta. Merkittäviä
vaihteluita uusien street teamiläisten suhtautumisessa huumausaineisiin ei Street Team
2 -hankkeen aikana kerättyjen tietojen perusteella ole nähtävissä.
Street Teamin tehtäväpankkiin on tuotu vuosien 2014 ja 2015 aikana lisää asennekasvatuksellisia tehtäviä, sekä tehtäviä joiden tarkoituksena on ollut kannustaa street teamiläisiä oman tietopohjan kartuttamiseen ja mielipiteiden esille tuomiseen. Tehtävien
suunnittelussa on pyritty huomioimaan aktiivisesti nuorten verkkokulttuurien kehittyminen, ja uusien sovellusten valjastamista Street Teamin toimintaan on testattu monipuolisesti.
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1 = erittäin
positiivisesti

5 = erittäin
negatiivisesti

Vuosi

1

2

3

4

5

vastaajia
yhteensä

keskiarvosana

2013

2

4

12

29

87

134

4,46

2014

3

3

9

21

50

86

4,3

2015

1

2

22

14

50

89

4,24

Kuva 10. Street teamiläisten huumeasenteet
Street teamiläiset ovat pohtineet suhtautumistaan huumeisiin ja päihteiden käyttöön
etenkin Haasta Vanhempasi-, Ota Kantaa!-, Ilot irti päihteettömyydestä- ja What´s Up?! -tehtäviä tehdessään. Haasta Vanhempasi -tehtävässä nuoret vapaaehtoiset pohtivat suhdettaan päihteisiin joko omien vanhempien tai muun läheisen aikuisen kanssa. Tehtävä on
ollut julkaisusta lähtien melko suosittu ja palautuksia on tullut vuositasolla kymmeniä.
Ota Kantaa -tehtävässä tiimiläiset keskittyvät omien ajatustensa ja mielipiteidensä esille
tuomiseen, tehtävä on ollut auki Street Teamissä vuodesta 2014 ja palautuksia on tullut tasaiseen tahtiin. Tehtäväpalautuksina kirjoitettuja mielipidekirjoituksia on julkaistu
myös Street Teamin blogissa. Ilot irti päihteettömyydestä on tehtävänä hiukan kevyempi,
siinä tarkoituksena on pohtia päihteettömyyden myönteisiä puolia ja sitä, kuinka kavereita voi kannustaa ja tukea lopettamispäätöksessä.
Oletettavaa on, että toiminnassa mukana olevat nuoret ja nuoret aikuiset pohtivat suhtautumistaan huumeisiin ja päihteisiin aina toimintaan osallistuessaan, sillä toiminta
profiloituu selkeästi huumeiden vastaiseksi ja toiminnalla edistetään huumeettomuutta
ja huumeiden käyttöön liittyvien riskien ennaltaehkäisyä.
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105 Street teamiläiset tulevat mukaan
muuhun YAD:n toimintaan
Tavoite ja mittarit:
Tavoitteena on vuositasolla saada Street Teamin kautta vähintään 5 uutta jäsenmaksun
maksanutta jäsentä YAD:iin tai mukaan muiden YAD:n vapaaehtoistiimien toimintaan.
Tavoitteen toteutumista mitataan seuraamalla jäsenmaksujen maksamista, sekä street
teamiläisten määriä muussa YAD:n toiminnassa.

Toteutuma:
Street Team 2 -hankkeen toimintasuunnitelmaan kirjatuissa tavoitteissa on uusien jäsenten rekrytoiminen YAD:n jäseniksi ja osallisiksi myös muihin YAD:n tarjoamiin toimintoihin.
Street Teamin toiminta on sitovuudeltaan YAD:n muusta toiminnasta poikkeavaa ja sen
toimintaympäristö on hyvin erilainen, koska toiminta painottuu nettiin. Street teamiläiset voivat olla hyvinkin aktiivisesti mukana toiminnassa ilman, että maksavat jäsenmaksua, sillä se ei ole edellytys toimintaan osallistumiselle.
Vuonna 2014 Street Teamiin rekisteröityneistä uusista jäsenistä YAD:n jäsenmaksun
maksoi 14 henkilöä ja ainaisjäsenyyden 2 henkilöä. Näin ollen tavoitteeksi asetettu 5
uutta jäsenmaksun maksanutta ylitettiin reilusti. Street teamiläisiä osallistui vuonna
2014 YAD:n perustoiminnan koulutuksiin ja tapahtumiin, mm. Infopiste- ja festarikoulutukseen, sekä Kamakoulutukseen.
Tammi–syyskuussa 2015
uusia jäsenmaksun maksaneita street teamiläisista oli 5 kappaletta
ja kaikkiin YAD:n vuonna 2015 järjestämiin
vapaaehtoiskoulutuksiin
osallistui street teamiläisiä, lukuunottamatta Expa
–kokemusasiantuntijuus
ehkäisevässä päihdetyössä
-projektin koulutuksia.
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200 Street Team kehittää
uusia osallistumisen 		
muotoja nuoriso- ja 			
vapaaehtoistyön kentälle
Hankkeen aikana kehitetään Street Team -toimintamallia eteenpäin ja sen hyödynnettävyydestä myös muussa vapaaehtois- ja nuorisotoiminnassa viestitään ammattilaisverkostoihin. Erityisesti verkkovälitteistä vapaaehtoistoimintaa kehitetään eteenpäin.
Toiminnan kiinnostavuuden ylläpitämiseksi Street Teamin tehtäväpankin ja kotisivujen
on kyettävä tuottamaan tiimiläisiä kiinnostavaa ja motivoivaa sisältöä. Tästä syystä esimerkiksi uusia tehtäviä on julkaistava säännöllisesti tehtäväpankkiin ja nettisivujen ilmeen on kestettävä ajantasaisena. Verkkosivujen on myös tuotava selkeästi esille tiimin
toiminnan aktiivisuutta ja tehtävä toiminta mahdollisimman läpinäkyväksi.

201 Verkkoperustaista vapaaehtoistyötä
kehitetään
Tavoite ja mittarit:
Street Team osallistuu aktiivisesti verkkonuorisotyön ammattilaisverkostojen toimintaan
ja kehittää uudenlaisia osallistumisen tapoja erityisesti nuorten vapaaehtoistoimintaan.
Street Teamille saadaan hankkeen aikana uudet nettisivut, joiden toiminnallisuudet palvelevat sekä ylläpidon että vapaaehtoisten tarpeita.
Sosiaalisen median roolia osana Street Teamin toimintaa vahvistetaan ja uusien sosiaalisen median kanavien hyödynnettävyyttä toiminnassa testataan.

Toteutuma:
Street Teamin toiminnan kivijalka ovat verkkosivut, joiden kautta toimintaa koordinoidaan ja joiden kautta pyöritetään suurin osa ylläpidon ja vapaaehtoisten välisestä
tiedonkulusta. Nettisivut ovat Street Teamin toiminnan kannalta kaikkein keskeisin ja
tärkein työväline, sekä ylläpidon että vapaaehtoisten näkökulmasta.
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» www.yad.FI/streetteam
» www.instagram.com/yad_street_team
» www.yad.FI/striibavideo
Verkkoperustaisuus määrittää Street Teamin toiminnan kehittämistä. Verkkoperustaisuuden takia on kyettävä huolehtimaan siitä, että nettisivut toimivat ja niiden kautta pystytään pitämään yllä vapaaehtoisten kiinnostusta toimintaan.
Street Team on osallistunut verkkoperustaisen nuorisotyön kehittämiseen sekä kehittämällä omaa toimintaansa, että tekemällä yhteistyötä muiden verkossa nuorille suunnattuja palveluita tarjoavien tahojen kanssa. Street Team 2 -hankkeen aikana yhteistyötä on
tehty mm. Nuorille suunnatun verkkotyön foorumin (Nusuvefo), sekä Nuorten mielenterveysseura Yeesi ry:n kanssa.

202 Vapaaehtoisille tarjotaan tukea ja
ohjausta
Tavoite ja mittarit:
Street Teamin ylläpitäjä on helposti vapaaehtoisten tavoitettavissa ja huolehtii riittävän
selkeistä tehtäväohjeistuksista ja tiedottaa tiimiläisille ajankohtaisista asioista. Lisäksi
vapaaehtoisille tarjotaan mahdollisuutta osallistua YAD ry:n järjestämiin koulutuksiin.
Tiimiläisiä kutsutaan osallistumaan Tiimipäiville, joilla suunnitellaan ja arvioidaan sekä
Street Teamin että YAD ry:n toimintaa. Tavoitteena 3,7 keskiarvo tyytyväisyydessä yhteydenpitoon.

Toteutuma:

Vuoden 2014 syksyllä kilpailutettiin Street Teamin verkkosivut, sekä aloitettiin uudistuksen suunnittelu ja toteutus. Uudet verkkosivut toteutti helsinkiläinen Konsepto Oy
ja sivut julkaistiin 14.1.2015. Uusille sivuille tuotiin uusia osallistumisen muotoja mm.
keskustelualueen ja äänestystoiminnon avulla. Mobiilitoimivuus oli yksi vapaaehtoisten
tärkeimmistä toiveista sivuston suhteen ja siihen kiinnitettiin toteutuksessa erityishuomiota. Vapaaehtoiset osallistuivat muutenkin tiiviisti Street Teamin kehittämiseen ja vapaaehtoisista koottiin sivu-uudistuksen ajaksi erillinen arviointi- ja kehitystiimi.

Vapaaehtoisille pyritään antamaan mahdollisimman selkeät ohjeistukset tehtävien tekemiseen, sekä tarjoamaan mahdollisimman ajantasaista tietoa liittyen huumausaineisiin, sekä niiden käytöstä aiheutuviin riskeihin. Koska toiminta on käytännössä täysin
verkko-ohjautuvaa, on ensisijaisen tärkeää, että Street Teamin ylläpidosta vastaava henkilö on helposti tavoitettavissa.

Blogi ja Facebook ovat keskeisiä viestintäkanavia Street Teamin ylläpitäjän ja nuorten
välillä. Blogin ja Facebookin kautta tiedotetaan viikoittain Street Teamin ajankohtaisista
asioista. Facebookin kautta tiimiläisten on myös helppo ottaa yhteyttä Street Teamin
ylläpitoon ja kysyä esimerkiksi lisäohjeita tehtävien tekoon tai muihin tiimin toimintaan
liittyviin kysymyksiin. Blogissa pyritään antamaan tilaa ja luomaan osallistumisen mahdollisuuksia street teamiläisille, jotka voivat esimerkiksi tehdä vieraskynä-kirjoituksia
omista mielipiteistään tai Street Teamissä toimimisesta.

Kuinka yhteydenpito Street Teamin ylläpitoon toimii?

Uutena sosiaalisen median kanavana vuonna 2015 Street Teamissä otettiin käyttöön
Instagram, jonka kautta pyritään saavuttamaan paitsi vapaaehtoisia nuoria myös tekemään toimintaa yleisemmin näkyvämmäksi. Instagramin sisällön tuotossa tiimiläisten
itse tuottama sisältö on ollut keskeisessä roolissa. Lisäksi syksyllä 2015 on testattu
WhatsAppin hyödyntämistä vapaaehtoisten ja ylläpidon välisessä yhteydenpidossa. Syksyn 2015 aikana tuotetaan myös videomateriaalia YouTubessa ja muissa somekanavissa
jaettavaksi. Videomateriaalin tavoitteena on saavuttaa nuoria aiempaa laajemmin ja ottaa huomioon sosiaalisen median käyttöön liittyvät kulttuuriset muutokset. Vapaaehtoisia on myös aiempaa aktiivisemmin kannustettu jakamaan eri sosiaalisen median
kanavissa YAD:n ja Street Teamin toimintakenttään liittyvää materiaalia.
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1 = erittäin huonosti

5 = erittäin hyvin

Vuosi

1

2

3

4

5

vastaajia
yhteensä

keskiarvosana

2013

0

1

7

20

19

47

4,21

2014

1

0

4

14

16

35

4,26

2015

0

2

6

15

14

37

4,11

Kuva 11. Street teamiläisten tyytyväisyys ylläpidon toimivuuteen
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Webropol-kyselyn kautta annetun palautteen perusteella vapaaehtoiset ovat olleet pääsääntöisesti sitä mieltä, että yhteydenpito Street Teamin ylläpitoon toimii joko hyvin tai
erittäin hyvin. Eniten kritiikkiä ylläpidolle annetaan siitä, ettei tehtäviä pisteytetä iltaisin ja
viikonloppuisin, vaan vasta seuraavana aamuna tai arkipäivänä. Palaute kertoo myös siitä,
tehtäviä palautetaan ja materiaaleja tilataan pääsääntöisesti iltaisin ja viikonloppuisin.

”
”
”
”
”

No ainoastaan sen vertaa valitan et joskus kestää postitus, tai se et vklp ei tuu pojoi, ei muuta :D
Ihan hyvin, mutta harmittaa kun yleensä raportoi tehtävän jo jossain 18.00, niin ei saa yleensä sinä päivänä
vielä pisteitä.

Street Teamin työntekijän saa kiinni sähköpostilla, Facebookista, Street Teamin nettisivuilta, sekä tarvittaessa myös WhatsApp -sovelluksella. Nuorille työntekijän saavutettavuus ja nopeat vastaukset ovat tärkeitä ja niitä arvostetaan.

Hyvä idea että facebookissa on henkilö, jolta pystyy kyselemään helposti chatissa jos on jotain epäselvää :)
Mielestäni yhteydenpito toimii erittäin hyvin ja vastaukset
kysymyksiin tulevat yleensä nopeasti :-)

Palautteista käy selkeästi ilmi se, että vapaaehtoiset kokevat materiaalien nopean saatavuuden toiminnan kiinnostavuuden kannalta tärkeäksi. Uutena ohjauksen kanavana
Street Teamissa on syksyllä 2015 testattu WhatsApp-sovellusta.

Matsku tulee nopeasti eikä koskaan ole tainnut olla
mitään häikkää :) jee

Street Teamistä on kutsuttu vapaaehtoisia mukaan YAD ry:n kevään ja syksyn Tiimipäiville kaikkina hankkeen toimintavuosina ja vapaaehtoiset ovat osallistuneet oman tiiminsä toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Tiimipäivillä on yhdessä vapaaehtoisten
kanssa pohdittu sopivia tapoja ohjauksen ja tuen tarjoamiseksi vapaaehtoisille. Lisäksi
tiimiläisiä on osallistunut koko hankkeen ajan lähes kaikkiin YAD ry:n järjestämiin koulutuksiin, jotka tukevat omalta osaltaan Street Teamissä toimimista.
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203 Street Team tarjoaa monipuolista
toimintaa ja tukee päihteetöntä elämää
Tavoite ja mittarit:
Myös käyttötaustaisia nuoria saadaan mukaan toimintaan ja sisältöä suunniteltaessa
otetaan heidän tarpeensa huomioon. Ennen Street Team 2 -hankkeen päättymistä Street
Teamin sivuille on saatu rakennettua monipuolinen tehtävävalikko, jonka kiinnostavuutta voidaan lisätä erilaisilla vaihtuvilla kausitehtävillä ja kilpailuilla. Tehtävävalikko tarjoaa monipuolisesti päihteetöntä tekemistä tiimiläisille. Vuositason tavoitteena on 6–8
uutta tehtävää. Lisäksi tavoitteena on 3,7 keskiarvo vapaaehtoisten tyytyväisyydessä
tarjolla oleviin tehtäviin.
Street Teamin tehtävät tukevat huumekriittisten asenteiden muodostumista ja nuoret
osallistuvat itse aktiivisesti tehtävien suunnitteluun ja keksimiseen. Lisäksi huumeettomuutta pyritään tukemaan jaettavien materiaalien ja esimerkiksi nettisivuilla olevan
tiedon avulla.

Toteutuma:
Päihteettömyyden tukeminen ja päihdeasenteisiin vaikuttaminen ovat Street Teamin
keskeisiä tavoitteita, jotka pyritään saavuttamaan paitsi levittämällä YAD:n materiaaleja
myös herättelemällä keskustelua päihteisiin ja etenkin huumausaineisiin liittyen.
Street Team on itsessään vaihtoehtoista ja päihteettömyyttä tukevaa tekemistä. Street
Teamin tehtävien tavoitteena on saada levitettyä tietoa huumeiden käytön riskeistä,
haastaa nuoret pohtimaan omaa suhtautumistaan huumausaineisiin, sekä mainostaa
YAD:ta ja Street Teamia.
Street Teamin toiminnassa on mukana myös käyttötaustaisia nuoria ja nuoria aikuisia,
joiden kohdalla toiminnan merkitys päihteettömyyttä tukevana vertaisryhmänä korostuu. Tehtävien suunnittelussa on pyritty huomioimaan myös käyttötaustaisten nuorten
tarpeet ja toiveet.
Street Teamin tehtävät jakautuvat kolmeen luokkaan: Online-, AFK- ja Training -tehtäviin.
Online-tehtävät ovat tietokoneella ja netissä tehtäviä tehtäviä ja AFK (Away from keybord) -tehtävät ovat nimensä mukaisesti poissa koneelta tehtäviä tehtäviä, eli esimerkiksi materiaalien jakamista. Training-tehtävät koostuvat kyselyistä ja koulutuksellisista/
kasvatuksellisista tehtävistä, joiden tavoitteena on lisätä vapaaehtoisten tietoutta huumeiden käytön riskeistä, sekä haastaa pohtimaan omaa suhtautumistaan huumausainei-

35

siin. Vuonna 2013 ilmestyi kuusi (6) uutta tehtävää ja vuonna 2014 14 uutta tehtävää,
joista 4 oli street teamiläisten itse kehittämiä. Tammi–syyskuun aikana vuonna 2015
ilmestyi 8 uutta tehtävää, joista 2 oli street teamiläisten itse ideoimia.
Palautekyselyihin vastanneet tiimiläiset ovat olleet pääasiassa erittäin tyytyväisiä Street
Teamin tehtäviin ja niiden sisältöihin. Alla oleviin taulukoihin on koottu tehtävistä annetut palautteet.

Kuinka tyytyväinen olet Street Teamin tehtäviin kokonaisuutena?

1 = en lainkaan
tyytyväinen

Ota kantaa ja kirjoita mielipidekirjoitus. Parhaimmat kirjoitukset julkaistaan suurelle lukijakunnalle Street Teamin blogissa! Onnistuneen mielipidekirjoituksen kriteerinä on perustellut mielipiteet.
Aiheen voit valita alla olevista esimerkeistä, tai keksiä oman joka liittyy
jollakin tavalla YADiin, Street Teamiin tai huumeisiin. Aiheen voi ottaa vaikka tarran iskulauseesta. Muuta ohjeistusta tehtävään ei ole. Tärkeintä, että
teksti ja mielipiteet ovat omia!

5 = erittäin
tyytyväinen

Vuosi

1

2

3

4

5

vastaajia
yhteensä

keskiarvosana

2013

0

0

2

28

17

47

4,32

2014

2

1

4

15

13

35

4,03

2015

0

1

4

11

21

37

4,41

Kuva 12. Tyytyväisyys Street Teamin tehtäviin

Kaksi esimerkkiä Street Teamin tehtävistä
Seuraavat tehtäväesimerkit havainnollistavat Street Teamin tehtävien eri ulottuvuuksia
ja monipuolisuutta. Vapaaehtoiset voivat itse valita tehtävistä itseään kiinnostavat ja
motivoivat tehtävät. Tehtävän tekemällä ja raportoinnilla nuoret kerryttävät pisteitä. Pisteitä keräämällä tiimiläisille on tarjolla erilaisia palkintoja, mm. kangaskassi, putkihuivi,
huppari ja Converset.
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Ota kantaa! (Julkaistu keväällä 2014)

»» Street Team ja striibailu
»» Huumeet ja huumeiden käyttö
»» Päihteettömyys
»» Toimiva huumevalistus/päihdekasvatus
»» Kohtuukäyttö
»» Onko huumeiden käyttö jokaisen oma asia?
»» Mitä on terveellinen elämä?
Palauta tekstisi tehtävän palautuslomakkeen liitetiedostona, tai jos liittäminen ei onnistu, niin sitten sähköpostilla. (Tekstin pituus n. 1 sivu). Jos
tykkäät kirjoittaa ennemmin kynällä, niin sekin onnistuu! Tehtävän materiaalipyynnön tekemällä saat kirjekuoren postimerkkeineen tekstin postitusta varten.

Pisteytys: 2–25 pistettä / kirjoituksen laadun perusteella
Materiaalit: Palautuskuori

37

Sälää kansalle! (Julkaistu vuonna 2010)
Tehtävän tarkoitus on harvinaisen yksinkertainen: levittää YAD:n ilosanomaa tarroin, julistein, kortein ja kaikin mahdollisin materiaalein mitä sinulle lähetämmekin.
Tarroja on helppo pitää mukana, joten niiden sijoittelu ympäri kaupunkia ja
asuinalueita onnistuu kätevästi. Myös kouluvihkot, soittimet ja vaatteetkin
ovat oivallisia tarroituksen kohteita. Julisteita voi kiinnittää mm. linkkipysäkeille (paitsi jos se on erikseen kielletty) niittipyssyn, nitojan, teipin tai
liisterin avulla. Esitteitä kannattaa viedä esimerkiksi opettajanhuoneeseen,
työpaikan kahvihuoneeseen, oppilaskunnan huoneeseen ja nuokkareille.

300 Street Team osallistaa
nuoret toiminnan kehittämiseen
Vapaaehtoisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet ovat erityisen tärkeitä Street
Teamin toiminnan kiinnostavuuden ylläpitämisen ja toiminnan kehittymisen näkökulmasta. Street Teamin perustamisesta lähtien nuoret ovat päässeet suunnittelemaan itse
jaettavia materiaaleja, sekä ideoimaan esimerkiksi verkkosivuilla julkaistavia tehtäviä,
sekä julkaisemaan blogitekstejä.

Jos haluat levitettävää materiaalia, niin hipaise tämän sivun vasemmassa
ylänurkassa olevaa ”Pyydä materiaalia” -nappia ja johan lähtee. Nimittäin
posteljooni sinua kohti. Olet myös tervetullut hakemaan matskua YAD:n
toimistoilta Helsingissä, Tampereella ja Jyväskylässä.

Street Team on peruslähtökohdiltaan uudenlainen kansalaisjärjestötoiminnan muoto,
jonka kautta osallistumisen kynnys on pyritty tekemään mahdollisimman matalaksi ja
vapaaehtoisille tarjotaan keinoja omaehtoiselle kansalaisaktivismille.

Pisteytys: 20 tarraa = 5 pistettä, 10 esitettä/käyntikorttia = 5 pistettä, 5

301 Street teamiläiset osallistuvat 		
toiminnan suunnitteluun

Materiaalit: Tarroja, kortteja, julisteita, flyereita, käyntikortteja

Tavoite ja mittarit:

julistetta/10 korttia = 5 pistettä. Eli lähetetystä perussetistä voi saada yhteensä 15 pistettä. Bonuspisteitä saa kun laittaa materiaalia oivalliseen
paikkaan ja kun lähettää meille raportoinnin yhteydessä kuvan toiminnasta.

Street teamiläisten kehittämiä tehtäviä on hankkeen aikana julkaistu Street Teamin
tehtäväpankissa. Street teamiläisillä on ollut mahdollisuus osallistua jaettavien materiaalien suunnitteluun. 2–3 street teamiläistä on kutsuttu vuosittain sekä kevään, että
syksyn Tiimipäiville. Tiimipäivät ovat YAD ry:n tapa palkita aktiivisia vapaaehtoisia. Kevään Tiimipäivät ovat koulutus- ja palkintomatka johonkin Euroopan maahan ja syksyn
tiimipäivät ovat koulutukseen ja toiminnan kehittämiseen keskittynyt leiriviikonloppu
kotimaassa.

Toteutuma:
Street teamiläiset voivat itse vaikuttaa sivuilla olevien tehtävien sisältöihin ja heitä
pyritään kannustamaan osallistumaan paitsi toiminnan suunnitteluun, myös sisällön
tuottamiseen mm. Street Teamin blogiin. Käytännöntasolla tiimiläiset voivat laittaa
tehtäväehdotuksia ja ideoita milloin tahansa Street Teamin työntekijälle sähköpostilla,
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Facebookissa tai Street Teamin sivujen kautta. Lisäksi tehtävien ideointiin pyritään kannustamaan säännöllisesti erillisten tehtävän keksimistehtävien avulla.
Tiimiläisille pyritään myös säännöllisesti tarjoamaan mahdollisuuksia vaikuttaa Street
Teamissä jaettaviin materiaaleihin. Materiaalien uudistamisessa pyritään hyödyntämään
tiimiläisten tuottamaa materiaalia ja heidän lähettämiään ideoita.
Tiimiläisistä kutsutaan vuosittain 2–3 aktiivista nuorta mukaan YAD:n tiimipäiville, jossa heillä on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa oman tiimin kehittämiseen. Hankkeen
kaikkina toimintavuosina osallistui 2 street teamiläistä sekä kevään että syksyn Tiimipäiville. Lisäksi vuonna 2014 Street Teamin tehtävävalikkoon julkaistiin neljä tiimiläisten itse suunnittelemaa tehtävää ja tiimiläisten kirjoittamia blogitekstejä julkaistiin
blogissa viisi kappaletta. Tammi–syyskuussa 2015 street teamiläisten kirjoittamia blogitekstejä julkaistiin 4 kappaletta ja street teamiläisten ideoimia tehtäviä 2 kappaletta.

302 Street teamiläisten kokemuksia 		
toimintaan osallistumisesta
Tavoite ja mittarit:
Street teamiläiset osallistuvat toimintaan paitsi tekemällä Street Teamin nettisivuilta löytyviä tehtäviä, myös suunnittelemalla uusia tehtäviä, tuottamalla sisältöä Street
Teamin blogiin ja sosiaalisen median kanaviin, osallistumalla Tiimipäiville syksyllä ja
keväällä, sekä osallistumalla YAD:n järjestämiin koulutuksiin. Tavoitteiden toteutumista
mitataan street teamiläisiltä koottavalla palautteella ja kokemusteksteillä, jotka voivat
olla esimerkiksi blogitekstejä.

Toteutuma:
Kokemusteksteissä nuoret tuovat esille omia motiivejaan toimintaan osallistumiselle ja
kertovat mitkä asiat tekevät toiminnasta kiinnostavaa ja itselle merkityksellistä.

”

Kokemusteksti 2015, BOY
Sain kuulla Street Teamista ensimmäistä kertaa kaveriltani noin vuosi sitten. Hän
toi asuntolaan Street Teamin julisteita ja tarroja tätinsä puolesta. Meillä oli ollut
samoihin aikoihin huumevalistusluentoja asuntolassa ja kiinnostus oli pinnassa
sen takia. Menin tiedonjanoisena samantien surffailemaan tietoa ja samalta
istumalta liityin mukaan toimintaan.
Ajattelin, että striibailu on minun juttuni koska omistan paljon mielipiteitä, enkä
epäröi sanoa niitä ääneen. Olen myös aina ollut kiinnostunut kuulemaan toisten
mielipiteitä ja ajattelin, että pääsisin striibailun kautta kuulemaan myös niitä
enemmän.
Striibailu on hyvää, kevyttä aktivismia nuorille. En silti ota striibailua vain harrastuksena, koen oikeasti tärkeäksi ehkäisevän päihdetyön. Jos minä saisin pienellä
toiminnallani edes yhden ihmisen vaihtamaan suhtautumistaan päihteisiin, olisin
hyvin tyytyväinen.
Street Teamissä on hyvää se, että saa toteuttaa itseään vapaasti. Ei välttämättä
tarvitse mennä kaupungille jakamaan tarroja ja julisteita, jos ei koe sitä omaksi jutukseen, voi istua kotona ja tehdä tehtäviä netissä. Ja toisinpäin tietenkin.
Kaikista antoisinta tässä toiminnassa on tähän mennessä ollut se, kun on saanut
muutamia ihmisiä kiinnostumaan ehkäisevästä päihdetyöstä ja kaverin mukaan
tähän toimintaan. Olen ollut iloinen myös siitä, että olen päässyt keskustelemaan
enemmän päihteistä ja kuullut erilaisia mielipiteitä. Muiden mielipiteiden myötä
olen saanut erilaista näkökulmaa asioihin ja muokannut omia mielipiteitäni.
Koen ettei suhtautumiseni päihteisiin ole enää niin mustavalkoinen, kuin joitakin
vuosia sitten.
Minua on harmittanut se, etten ole voinut osallistua YADin koulutuksiin. Se on
toki täysin omaa syytäni, koska asun pohjoisessa, josta on pitkä matka kaikkialle.
Toivon, että jonain päivänä pääsen vielä raahamaan itseni paikan päälle.
Olen iloinen siitä, että tällaista vapaaehtoistoimintaa järjestetään nuorille. Street
Teamin ja Yadin avulla nuoret saavat omalta osaltaan vaikuttaa asioihin ja ajaa
tärkeitä asioita eteenpäin.
Olen itsekin saanut paljon jo näin lyhyellä ajalla irti striibailusta ja hiukan valmistautunut tulevaan, kuitenkin paljolti erilaiseen aktivismiin. En ole kertaakaan
katunut Street Teamiin liittymistä ja haluan jatkaa oman panokseni antamista
enemmän tai vähemmän aktiivisesti.
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Kokemusteksti 2014, stinde
Muistan kohdanneeni YAD:n ensimmäisen kerran Pipefestissä Vuokatissa, vuosi
taisi olla 2008 tai 2009? Järjestön räväkkä nimi ja hauskat tarrat jäivät mieleeni
ja päätin ottaa järjestöstä selvää festareiden jälkeen. Ensitapaamisemme jälkeen
olen etsinyt YAD:n kojua kaikilta käymiltäni festareilta ja nyttemmin olen liittynyt
YAD:n festaritiimiin ja kierrän festareita YAD:n mukana. Striibailuni alkoi hitaasti
ja vasta nyt lähivuosina olen alkanut striibailemaan ahkerammin.
Street team on mielestäni hyvä tapa vaikuttaa ja jakaa omia mielipiteitäni kaikesta huumeisiin liittyvästä. Haluan myös mainostaa YADia täällä ”pohojosessa” eli
Oulun suunnilla. Jospa joku päivä saataisiin tännekin paikkaritoimintaa tai jopa
YAD:n toimisto? :) Striibailu on hauskaa ja hyvä tapa viettää aikaa selvinpäin.
Olen ottanut myös kavereitani mukaan striibailemaan. Muutamat kaverini ovat
pyytäneet minulta apua tai materiaaleja koulutehtäviinsä. Linkkailen facebookiini huumeisiin liittyviä uutisia ja artikkeleita ja nämä ovat herättäneet pitkiäkin
keskusteluja minun ja kavereideni kesken.
Street team -urani aikana olen esimerkiksi pitänyt rippikoululaisille oppitunteja
huumeista, jakanut materiaalia niin ripareilla kuin yläkouluikäisille tarkoitetuissa
tilaisuuksissa ja tapahtumissa, vienyt materiaaleja muun muassa terveyskeskuksiin ja kirjastoihin, taiteillut katuliiduilla, kirjoittanut striibailusta ja YAD:n festarireissuista blogiini… Olen saanut paljon kannustavaa palautetta striibailustani ja
monien mielestä teen hyvää työtä. Palaute kannustaa jatkamaan eteenpäin! :)

”
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Kokemusteksti 2013, niinaemilia
niinaemilian bloggaus Street Teamista ja YADista, teksti poimittu
blogista: http://streetteam.yad.fi/users/niinaemilia
YAD Street Team - Youth Against Drugs
Mä en luultavasti ole kertonut teille liittyneeni tässä hiljattain YADiin, joten ajattelimpas tehdä teille postauksen kyseisestä aiheesta. Multa on kysytty mm. Ask.
fmssä, Formspringissä, Instagramissa, Demissä ja muissa sosiaalisissa medioissa
että mikä tää YAD nyt oikeen on ja miks oon lähtenyt tähän mukaan. Mua on oikeestaan aina kiinnostanu huumeet, ja oon aina ollut vähän surullinenki jopa jos
oon saanut kuulla jonkun käyttävän huumeita. Huumeethan nyt on vakava asia ja
siks musta oli tärkeetä liittyä tähän mukaan. Haluan edes yrittää levittää tietoa
vähän ihmisille ja olla osana tätä projektia. Tää on tärkee juttu, ja kaikenlisäksi
jopa hauskaakin! :) YADin tarkoitus on pyrkiä ehkäisemään huumeiden käyttöä ja
vähentämään päihdehaittoja hauskalla ja tiedostavalla tavalla! Käykää ihmeessä
tutustumassa Street Teamiin T Ä S T Ä ja YADin omiin sivuihin T Ä S T Ä.

Sitte sinä viikonloppuna kun tästä kuulin, taisin innostua ihan kunnolla ja tehtyäni parit
online-tehtävät Street Teamin sivuilta päätin laittaa materiaalipyynnön menemään! Kuvittelin ihan että saisin odotella näitä tarroja ja lappusia ikuisuuden, mutta nää tulikin ihan
todella nopeesti perille mistä olin tosi positiivisesti yllättynyt! Oli ihana yks aamu herätä
kun huomasin keittiönpöydällä ison valkoisen kirjekuoren!! AA. Katotaanko jo mitä se kirje
piti sisällään? Joo, katotaan vaan. Noin! Eikö näytäkkin hauskalta ja mielenkiintoselta? Joo
näyttää, oon samaa mieltä! Mä kävin näitä juttuja läpi ihan täpinöissäni enkä malta oottaa
että pääsen hyödyntämään näitä!! Joko suakin alko kiinnostamaan tää? Jos vastasit joo, hyvä
niin! Muistutan vielä että Street Teamiin liittyminen on ilmaista mutta jos haluat varsinaisen
YAD jäsenyyden, sen hinta on jopa 6 euroa mikä nyt ei päätä huimaa! Niimpä, edullista eikö?
Varsinkin te räppiä kuuntelevat siellä ootte saattanutkin huomata että kuinka moneen Julma-Henrin, Heikki Kuulan, Notkean Rotan ja monien muiden biisit on yhdistettävissä huumeisiin. Käy ihmeessä kattomassa TÄÄLTÄ mitkä muut biisit kertoo huumeista! Tähän loppuun
vielä oma versioni YADin logosta, jonka ootte saattanutkin bongata jo Instagramista! Jos
kiinnostuit, käyppäs liittymässä YADiin ja tsekkaappas YADin Facebook-sivut TÄSTÄ, ja Street
Teamin blogi TÄSTÄ! :) Jos sulla jäi jotain epäselvää tai en osannut kertoa asioita tarpeeksi
tarkasti, niin kysyä saa kyllä! :)
Vapaaehtoiset arvostavat toiminnan sitomattomuutta ja osallistumisen helppoutta. Myös
yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet kotipaikkakunnasta riippumatta on asia, jota
pidetään tärkeänä. Toiminnan taustalla olevina motiiveina korostuvat halu auttaa ja antaa
oma panoksensa hyvän asian puolesta. Teksteistä välittyy se, että ehkäisevä huumetyö
koetaan tärkeäksi ja halutaan jollakin tavalla auttaa asiaa eteenpäin. Lisäksi nuoret arvostavat visuaalisesti hienoja ja sisällöllisesti rehellisiä materiaaleja, myös toiminnan pelilliset elementit koetaan kiinnostavina. Street Team merkityksellistyy vapaaehtoisille myös
päihteettömyyttä tukevana viiteryhmänä, jonka koetaan tukevan omia elämän valintoja.

43

400 Street Team tekee yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa ja levittää toimintamallia
ammattilaisverkostoissa
Yhteistyö muiden ehkäisevää huumetyötä tekevien tahojen, sekä verkkonuorisotyötä tekevien toimijoiden kanssa on Street Teamille tärkeää. Tällä hetkellä yhteistyötä tehdään
ensisijaisesti Street Teamin ohjausryhmän kautta, johon kuuluu mm. verkkonuorisotyön
ja ehkäisevän päihdetyön asiantuntijoita.
Street Team on kuulunut syyskuusta 2014 lähtien kansalliseen Nuorille Suunnatun Verkkotyön Foorumiin, eli Nusuvefoon.

401 Ohjausryhmän toiminta
Tavoite ja mittarit:
Street Teamin ohjausryhmän toiminta tukee Street Teamin juurruttamista osaksi YAD:n perustyötä.

Toteutuma:
Street Teamin ohjausryhmään kuuluu asiantuntijat Verkestä, Humakista/Preventiimistä,
sekä 15/30 Researchilta. Ohjausryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja sen tarkoituksena on tukea Street Teamin hanketavoitteiden toteutumista. Vuonna 2014 ohjausryhmä kokoontui huhtikuussa ja syyskuussa, vuoden 2013 aikana ohjausryhmää ei kutsuttu koolle, koska kehitystyötä ei Street Teamissä henkilöstömuutosten takia juurikaan
tehty. Vuonna 2015 ohjausryhmä kokoontui kolme kertaa: tammi-, touko- ja syyskuussa.
Ohjausryhmän jäseniltä on saatu apua mm. puheenvuorojen saamiseksi erilaisiin ammattilaisille suunnattuihin seminaareihin ja ohjausryhmän jäsenten verkostoja on hyödynnetty mm. kansainvälisen street team -toiminnan kartoittamisessa ja Street Teamin
sisältöjen kehittämisessä.
Hankkeen päätyttyä ohjausryhmä korvataan esimerkiksi vapaaehtoisista, työntekijästä ja
nimetystä hallituksen jäsenestä muodostuvalla seuranta- ja kehitystyöryhmällä.
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402 Toimintamallin levittäminen
Tavoitteet ja mittarit:
Street Teamin toimintaa on esitelty vähintään kahdessa ammattilaisille suunnatussa tilaisuudessa tilikauden aikana. Mittarina toimivat toteutuneet esitykset, joista kirjataan
ylös myös osallistuneiden kuulijoiden lukumäärä.
Lisäksi hankkeen aikana tuotetaan nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille suunnattua materiaalia toimintamallin hyödyntämisestä. Street Teamin sosiaalisesta tilinpidosta tehdään sekä painettu, että verkkojulkaisu, jota levitetään alan ammattilaisille ja muille
toiminnasta kiinnostuneille. Lisäksi hankkeen materiaaleja laitetaan jakoon Innokylään.

Toteutuma:
Street Team 2 -hankkeen tavoitteisiin sisältyy toiminnan esittely ammattilaisverkostoissa ja alan tapahtumissa. Hankkeen toimintasuunnitelmaan tavoitteisiin on kirjattu kaksi
esiintymistä ammattilaisille suunnatuissa tapahtumissa ja seminaareissa per vuosi. Toiminnan levittämiseen liittyvät keskeisesti myös hankkeesta tehdyt julkaisut.

Vuosi 2013 (toteutuneet):

»» Nuori 2013 -tapahtuma 8.–10.1.2014, Jyväskylä. Toiminnan esittely Street Teamista.
»» Julkaisu: Ervamaa & Piispa. YAD Street Team – Huumekriittistä kevytaktivismia nuo-

rille. Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, YAD Youth Against Drugs ry.
Jyväskylä. 2013

Vuosi 2014:

»» Päihdepäivät, 14.5.2014, Helsinki. Nuori ehkäisevän päihdetyön toimijana ja kohteena: netti, yhteisö, ryhmä ja yksilö -seminaari. Toiminnan esittely Street Teamistä.

»» Nusuvefon kokous, 9.9.2014, Helsinki. Street Teamin toiminnan esittely Nuorille
Suunnatun Verkkotyön Foorumin kokouksessa.

»» Ehkäisevä

työ kuuluu kaikille! – II Valtakunnalliset ehkäisevän työn päivät,
24.9.2014, Lahti. Oppia onnistumisista! Kun homma toimii, miten se toimii?. Toiminnallinen työpaja Street Teamistä.

»» Preventiimitapaaminen 7.10.2014, Tampere. Street Teamin toimintamallin esittely.
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Vuosi 2015:

»» Valikkoverkoston syysseminaari 4.11.2015, Tampere.
Keväällä 2015 Street Teamistä painatettiin nuorten kanssa työskenteleville suunnattua esitemateriaalia, jota lähetettiin suoraan yhteensä 60 nuorisotilalle yhdessä muun
Street Team -materiaalin kanssa. Materiaalit saivat hyvän vastaanoton ja nuorisotiloilta
on tullut kyselyitä paitsi Street Teamin toimintaan myös toimintamallin sovellettavuuteen liittyen. Lisäksi nuorisotiloilta on lähtenyt mukaan toimintaan muutamia ohjaajavetoisia pienryhmiä.

403 Yhteistyötahot
Tähän tiliöintiluokkaan on listattu Street Team 2 -hankkeen keskeisimmät yhteistyötahot. Preventiimi, 13/15 Research ja Verke ovat mukana ja tukena Street Teamin ohjausryhmän kautta. Nusuvefo on puolestaan ammattilais- ja järjestöverkosto, jonka kautta
Street Team ylläpitää kontakteja muihin verkkonuorisotyön toimijoihin. Lisäksi yhteistyötä on tehty hankkeen aikana Music Against Drugs ry:n kanssa, sekä Nuorten mielenterveysseura Yeesi ry:n kanssa.
Street Team 2 -hankkeen ohjausryhmän jäseniltä on pyydetty palautetta ja kehittämisideoita Street Teamin toimintaan liittyen sekä ohjausryhmän kokoontumisissa, että erikseen ohjausryhmälle kohdennetulla palautekyselyllä.

5. Lähdeviitteet
»» Björk & Siltanen. Opas sosiaaliseen tilinpitoon. Näky, Setlementtien sosiaalisen tilinpidon verkostohanke. Jyväskylä. 2009.

»» Ervamaa & Piispa. YAD Street Team – Huumekriittistä kevytaktivismia nuorille. Nuo-

risotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, YAD Youth Against Drugs ry. Jyväskylä.
2013.

»» Soikkeli, Salasuo, Puuronen & Piispa. Se toimii sittenkin, kuinka päihdevalistuksesta saa selvää. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura. Helsinki. 2012.

»» Peltonen. Arvot ja motiivit nuorten toiminnan taustalla verkko-ohjautuvassa vapaaehtoistyössä. Opinnäytetyö. Humanistinen Ammattikorkeakoulu. Jyväskylä. 2015.

Internet-lähteet:

»» http://www.develooppi.fi/wp-content/uploads/2010/01/pikaopas_2009.pdf
(luettu 25.5.2014)

»» http://www.develooppi.fi						
(luettu 26.5.2014)

Kaikilta yhteistyökumppaneilta koottua palautetta on pyritty hyödyntämään toiminnassa mm. yhteistyön tekemisen tapojen, sekä Street Teamin tehtäväsisältöjen ja toimintamallin kehittämisessä. Ohjausryhmän verkostoja on hyödynnetty toimintamallin
levittämisessä ammattilaisverkostoihin, sekä uusien yhteistyötahojen etsinnässä. Lisäksi
ohjausryhmä on kommentoinut hankkeen sosiaalista tilinpitoa, sekä osallistunut uusien
verkkosivujen ideointiin.
Ohjausryhmän jäsenet ovat arvioineet toiminnan vastanneen hyvin asetettuja tavoitteita ja ohjausryhmä on antanut hyvää palautetta siitä, että Street Team on tuonut ehkäisevän päihdetyön ja nuorisotyön kentille uudenlaisia toimintatapoja sekä ideoita nuorten
osallistamiseen ehkäisevässä päihdetyössä

46

47

ARVIOASTEIKKO TOTEUTUMASTA:
Erittäin hyvin

Hyvin

Kohtalaisesti

Arvio on muodostettu yhdistäen vapaaehtoisilta ja ohjausryhmän
jäseniltä koottuja palautteita sekä hanketyöntekijän itsearviointia.

100 Street Team vaikuttaa ruohonjuuritasolla nuorten huumeasenteisiin
101 Street Teamin kokonaisjäsenmäärä kasvaa tasaisesti

»»Tavoite: 350 uutta jäsentä / vuosi, 1000 uutta jäsentä hankkeen aikana.
»»Toteutuma: 339 uutta jäsentä / vuosi, 1019 uutta jäsentä hankkeen aikana.

102 Rekisteröityneet aktivoituvat toimintaan

»»Tavoite: Uusista rekisteröityneistä 40 % aktivoituu toimintaan. Vähintään 200 kaikista
street teamiläisistä osallistuu vuositasolla toimintaan.

»»Toteutuma: Uusien aktiivisuus 2013–2015 ka. 37%. ka. 163 aktiivista / vuosi (tilastot koko-

naisaktiivisuudesta vain vuosilta 2014 ja 2015, 2015 vuoden tilastossa vain tammi–syyskuu
joka tiputtaa keskiarvoa).

200 Street Team kehittää uusia osallistumisen 			
muotoja nuoriso- ja vapaaehtoistyön kentälle
201 Verkkoperustaista vapaaehtoistyötä kehitetään
Tavoite:

»»Street Team osallistuu aktiivisesti verkkonuorisotyön ammattilaisverkostojen toimintaan ja
kehittää uudenlaisia osallistumisen tapoja erityisesti nuorten vapaaehtoistoimintaan.

»»Uudet nettisivut.
»»Sosiaalisen median roolia toiminnassa vahvistetaan.
Toteutuma:

»»Street Team on osallistunut aktiivisesti valtakunnallisen NUSUVEFO-verkoston toimintaan.
»»Uudet nettisivut avattiin keväällä 2015.
»»Sosiaalisen median roolia toiminnassa on onnistuttu vahvistamaan ja uusia alustoja on
otettu käyttöön.

202 Vapaaehtoisille tarjotaan tukea ja ohjausta
Tavoite:

»»Tavoite: Street teamiläisille on tarjolla luotettavaa ja mahdollisimman ajantasaista tietoa

»»Ylläpito on helposti tavoitettavissa.
»»Tehtäväannot ovat selkeitä.
»»Vapaaehtoisille tiedotetaan ajankohtaisista asioista.
»»Vapaaehtoisia kutsutaan mukaan YAD:n Tiimipäiville ja tarjotaan mahdollisuutta osallistua

»»Toteutuma: Street Teamin omia materiaaleja päivitetty keväällä 2015. Yleisiä materiaaleja

»»Tavoitteena 3,7 keskiarvo tyytyväisyydessä yhteydenpitoon.

103 Nuorille tarjotaan ajantasaista tietoa huumeidenkäytön riskeistä

huumeiden käyttöön liittyvistä riskeistä. Materiaalien luotettavuus ja ajantasaisuus pyritään
tarkistamaan säännöllisesti.
päivitetty vuosina 2013 ja 2014.

104 Nuoret pohtivat suhtautumistaan huumeisiin ja niiden käyttöön

»»Tavoite: Vapaaehtoisille on tarjolla asennekasvatuksellisia ja omaan ajatteluun kannus-

tavia tehtäviä. Lisäksi heillä on mahdollisuus keskustella suhtautumisestaan huumeisiin
yhdessä työntekijän tai muiden tiimiläisten kanssa.

»»Toteutuma: Tehtäväpankkiin on tuotettu tavoitteiden mukaisia tehtäviä lisää vuosina 2014–
2015. Vapaaehtoisille on ollut tarjolla erilaisia kanavia huumeaiheista keskustelemiselle.

105 Street teamiläiset tulevat mukaan muuhun YAD:n toimintaan

»»Tavoite: Vuositasolla street teamiläisistä vähintään 5 maksaa YAD:n jäsenmaksun. Street
teamiläiset osallistuvat myös muuhun YAD:n toimintaan.

»»Toteutuma: 2014 jäsenmaksun maksoi street teamiläisistä 14 henkilöä ja ainaisjäsenyyden
2 henkilöä. Tammi–syyskuussa 2015 street teamiläisistä jäsenmaksun maksoi 5 henkilöä.

KOONTI 2013–2015

koulutuksiin.

Toteutuma:

»»Vapaaehtoiset ovat olleet tyytyväisiä yhteydenpitoon ylläpidon kanssa ja he kokevat saavansa tiedon järjestön ajankohtaisista asioista nopeasti ja tehokkaasti.

»»2013–2015 street teamiläiset ovat osallistuneet YAD:n tiimipäiville ja YAD:n järjestämiin
koulutuksiin säännöllisesti.

»»Vuosien 2013–2015 ka. 4,11 tyytyväisyydessä yhteydenpitoon.
203 Street Team tarjoaa monipuolista toimintaa ja tukee päihteetöntä elämää
Tavoite:

»»Käyttötaustaisia nuoria saadaan mukaan toimintaan.
»»Tavoitellaan 3,7 keskiarvoa tyytyväisyydessä Street Teamin tehtäviin.

Toteutuma:

»»Tehtävävalikosta löytyy monipuolisesti päihteetöntä tekemistä vapaaehtoisille.
»»Street Team toimii vapaaehtoisille päihteettömänä viiteryhmänä.
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300 Street Team osallistaa nuoret toiminnan kehittämiseen
301 Street teamiläiset osallistuvat toiminnan suunnitteluun
Tavoite:

»»Street teamiläisten kehittämiä tehtäviä on hankkeen aikana julkaistu tehtäväpankissa.
»»Street teamiläiset ovat osallistuneet jaettavien materiaalien suunnitteluun ja sisällön
tuottamiseen.

»» 2–3 street teamiläistä on kutsuttu vuosittain sekä kevään, että syksyn Tiimipäiville.
Toteutuma:

»»Street teamiläisten kehittämiä tehtäviä on julkaistu keskimäärin 3 kpl / vuosi tehtäväpankissa.
»»Street teamiläiset ovat osallistuneet materiaalien suunnitteluun ja sisällön tuottamiseen
mm. blogitekstien ja kuvien muodossa.

»»Street teamiläiset ovat osallistuneet kaikille hankkeen aikana järjestetyille Tiimipäiville.
302 Street teamiläisten kokemuksia toimintaan osallistumisesta

»»Tavoite: Street teamiläisiltä on koottu kokemustekstejä ja palautetta toimintaan osallistumisesta.
»»Toteutuma: Kokemustekstit löytyvät sosiaalisen tilinpidon sivuilta 41–43.

400 Street Team tekee yhteistyötä muiden toimijoiden 		
kanssa ja levittää toimintamallia ammattilaisverkostoissa
401 Ohjausryhmän toiminta

»»Tavoite: Street Teamin ohjausryhmän toiminta tukee Street Teamin juurruttamista osaksi
YAD:n perustyötä.

»»Toteutuma: Ohjausryhmä on toiminut hyvin ja siitä on ollut merkittävä apu hankkeen toi-

minnalle. Ohjausryhmä on kokoontunut n. 3–4 kertaa vuodessa vuosina 2014–2015. Ohjausryhmässä on ollut mukana sekä nuorisoalan että ehkäisevän päihdetyön ammattilaisia.

402 Toimintamallin levittäminen

»»Tavoite: Street Teamin toimintaa on esitelty vähintään kahdessa ammattilaisille suunnatus-

sa tilaisuudessa tilikauden aikana. Mittarina toimivat toteutuneet esitykset, joista kirjataan
ylös myös osallistuneiden kuulijoiden lukumäärä.

403 Yhteistyötahot

»»Tavoite: Street Team tekee yhteistyötä muiden nuorisotyön ja ehkäisevän päihdetyön tahojen kanssa.

»»Toteutuma: Yhteistyötä on tehty monipuolisesti verkkonuorisotyötä tekevien tahojen ja
ehkäisevän päihdetyön toimijoiden kanssa, sekä ohjausryhmän, että verkostotyöskentelyn
kautta ja pienempien yhteisten projektien muodossa.

KOONTI 2013–2015

