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100 Street Team vaikuttaa ruohonjuuritasolla nuorten huumeasenteisiin 

 

101 Street Teamin kokonaisjäsenmäärä kasvaa tasaisesti ja rekisteröityneet aktivoituvat toimintaan 

Mittarit: Street Teamiin rekisteröityy vuosittain 350 uutta jäsentä ja vähintään 200 vapaaehtoista palauttaa 

tehtäviä ainakin kerran vuoden aikana. Uusista rekisteröityneistä vähintään 40 % palauttaa vähintään yhden 

tehtävän. 

Toteuma: Vuonna 2016 Street Teamiin rekisteröityi 

yhteensä 1373 uutta jäsentä ja tehtäviä palautti 300 eri 

jäsentä. Rekisteröityneitä on kaikista Suomen 

maakunnista joten voidaan hyvin puhua aidosti 

valtakunnallisesta toiminnasta. Uusien jäsenten 

aktivoitumisprosentti oli 22 %. Aktivoitumistavoitteesta 

jäämistä selittää se, että uusien jäsenten liittymisessä oli 

huomattava piikki Polta kumia, älä pilveä –tehtävän 

markkinointikampanjan myötä marraskuun lopussa / 

joulukuussa, jolloin nuoret eivät ehtineet raportoida 

ennen vuodenvaihdetta tilaamiaan materiaaleja. 

 

Kartassa kuvattuna punaisella ne kunnat, joissa vuonna 

2016 on palautettu tehtäviä (aktiiviset paikkakunnat) ja 

keltaisella ne kunnat, joissa on ollut uusia 

rekisteröityneitä, jotka eivät vielä vuoden 2016 loppuun 

mennessä olleet palauttaneet tehtäviä. 

 

 

Taulukko kaikista toimintaan rekisteröityneistä, hyväksytyistä tehtäväsuorituksista sekä samana vuonna 

rekisteröityneiden aktivisuusprosentista. Suluissa kaikkien hyväksytysti tehtäviä palauttaneiden lukumäärä. 

 

 

 



102 Nuorille tarjotaan ajantasaista tietoa huumeidenkäytön riskeistä  

Mittari: Street teamilaisille on tarjolla luotettavaa ja ajantasaista tietoa huumeidenkäyttöön liittyvistä 

riskeistä. Materiaalit tarkistetaan säännöllisesti. 

Toteuma: Vuonna 2016 ajantasaista tietoa huumeiden käytön riskeistä jaettiin Street Teamin kautta jaettujen 

materiaalien avulla sekä verkon välityksellä. 

Vuoden yhtenä painopistealueena koko YAD:ssa oli kannabis. Aiheeseen liittyen 

tuotettiin uusi ”Jättääkö pilvi varjon?!” –tarra, ”Polta kumia, älä pilveä” -tarra sekä 

419-kampanjamateriaaleina kampanjasivusto, tarra ja flyer. Street Teamiin luotiin 

kolme kannabisaiheista materiaalinjakotehtävää. Osaa aineinfokorteista 

päivitettiin. Lisäksi tehtiin ”Keep calm and stay drug free” sekä ”Keep calm and join 

Street Team” –julisteet.  

Uutena mahdollisuutena ja virittävän valistuksen työkaluksi luotiin ”Kysy entiseltä huumeidenkäyttäjältä”-

tehtävä, jossa nuoren on mahdollisuus kysyä YAD:n kokemusasiantuntijoilta huumeisiin ja niiden käyttöön 

liittyvistä asioista, jotka askarruttavat hänen mieltään. 

Materiaalikirjeitä vuonna 2016 lähetettiin 1164 kappaletta, mikä on lähestulkoon saman verran kuin kahtena 

edellisvuonna yhteensä. Nuorten jakaessa saamiaan materiaaleja kavereilleen ja fyysisiin lähiympäristöihinsä 

tieto leviää vertaisvaikuttamisen keinoin entistä laajemmalle. 

Uudet materiaalit on otettu hyvin vastaan ja materiaalien päivitysten ansiosta voidaan todeta, että YAD:n 

Street Team tarjoaa nuorille ajantasaista tietoa huumeidenkäytön riskeistä. 

 

 2014 2015 2016 

Lähetetyt matskut (kirjeiden lukumäärä) 692 486 1164 

Tarrat 16123 12737 30717 

Kirjanmerkit 1095 680 1035 

YAD perusesitteet 1943 2579 626 

YAD / Street Team infokortti 3375 5170 4607 

Käyntikortit 2421 4160 3234 

Kannabis mythbuster 580 582 739 

Eri julisteet 746 1727 513 

Huumeita kauppoihin asiakasilmoitus 510 350 418 

Huumeita kauppoihin juliste 255 175 219 

Aineinfokortit  214 519 

Jäseneksi liittämiskortit  50 207 

Tatuoinnit 108 160 93 

Lähetetyt materiaalit 2014-2016 

 

 



104 Nuoret pohtivat suhtautumistaan huumeisiin ja niiden käyttöön 

Mittarit: Street Teamin tehtäväpankista löytyy pohtivia ja kasvatuksellisia tehtäviä ja street teamilaisilla on 

mahdollisuus keskustella huumeisiin liittyvistä teemoista. 

Toteuma: Street Teamin tehtäväpankkiin luotiin yhteensä 16 uutta tehtävää, joista kaikilla on omat 

pedagogiset tavoitteensa. Selkeimpiä pohdinnallisia tehtäviä vuonna 2016 ilmestyneistä tehtävistä olivat 

Viikon väite –tehtävä, jossa nuoret kommentoivat YAD:n YouTube-kanavalla viikoittain ilmestyviä Viikon väite 

–videoita, Esittelyvidi-tehtävä, jossa nuoret kertovat itsestään Street Teamiläisinä sekä Pullopostia, jossa 

nuoret kuvaavat omia unelmiaan vaihtoehtona huumeiden käytölle.  Uusista kannabisaiheisista tehtävistä 

eniten pohtimaan haastoi 419-tehtävä, jonka flyerissa esitetyt kysymykset saavat nuoren pohtimaan omaa 

suhtautumistaan kannabikseen. Aiemmin Street Teamin tehtäväpankkiin lisätyistä tehtävistä Ota kantaa! 

sekä Bloggin like Hell -tehtävät kannustavat tiimiläisiä pohtimaan omaa suhtautumistaan huumeisiin ja niiden 

käyttöön. Haasteena pohdintatehtävissä on se, että niiden tulee kuitenkin olla sellaisia, etteivät nuoret koe 

tehtäviä koulumaisiksi ja liian työläiksi ajatellen mukavaa vapaaehtoistoimintaa. 

Vuonna 2016 nuorten mahdollisuuksia vuorovaikutuksessa tapahtuvaan pohtimiseen lisättiin erityisesti 

Discord-sovelluksen käyttöönoton myötä, jolloin nuorilla on viikoittain mahdollisuus keskustella muiden 

tiimiläisten sekä ylläpidon kanssa myös huumeaiheista ja omista asenteistaan. Yli 500 pistettä Street 

Teamissa ansainneille konkareille perustettiin heidän toiveestaan oma WhatsApp-ryhmä, jossa he ovat Street 

Teamiin liittyvän keskustelun lisäksi pohtineet omaa suhtautumistaan huumausaineisiin. Lisäksi yksittäisten 

nuorten kanssa on käyty keskusteluja Facebook-messengerin ja WhatsAppin välityksellä. Uusien 

keskustelukanavien käyttöönotto on lisännyt street teamiläisten mahdollisuuksia keskustella huumeisiin 

liittyvistä teemoista, ja tätä suuntausta kannattaa ehdottomasti jatkaa. 

 

”Taas oltu mukana discord keskustelussa ja edelleen ihan huippua! :) Nyt kivasti enemmänkin keskustelua, 

varmaan porukka alkaa jo sillai tottuu ja rentoutuu ku samoja tyypejä lähes aina keskustelemassa. Ja Annelta 

hyviä kysymyksiä, mikä oli kivaa! Hyvä ite miettii asioita ja kuulla vähän muidenkin mielipiteitä. Ja kivasti tuli 

uusia street team tehtävä ideoita siinä samalla :D Odotan innolla! :) Ja ens viikolla uudestaan, jee! Oma 

aktiivisuus tosiaan todellaki ottanu tuulta alleen näiden keskustelujen myötä kun muistaa ja jaksaa innostua 

striibailee taas, mikä on ihan huippua! :)” 

 

 

 

200 Street Team edistää verkkovapaaehtoistyön ja verkkonuorisotyön kehittymistä 

 

201 Verkkoperustaista vapaaehtoistyötä kehitetään 

Mittarit: Street Team osallistuu verkkonuorisotyön ammattilaisverkostojen toimintaan ja kehittää 

uudenlaisia osallistumisen tapoja erityisesti nuorten vapaaehtoistoimintaan. 

Toteuma: Vuonna 2016 Street Team oli mukana Nuorille suunnatun verkkotyön foorumin (Nusuvefon) 

toiminnassa, sekä Preventiimin Verkko Vetää - kehittämistiimissä. Verkko Vetää – kehittämistiimissä 

toteutettiin Päihdepäiville verkossa tehtävästä ehkäisevästä päihdetyöstä työpaja- luento- kokonaisuus. 

Lisäksi verkkovapaaehtoistyön suunnittelija osallistui uusien OKM-hankkeiden verkostoitumispäivään sekä 



nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäiville, Moodi 2016 –tapahtumaan. Verkkovapaaehtoistyön 

suunnittelija kuuluu myös valtakunnalliseen mediakasvattajien verkostoon sekä pelikasvattajien verkostoon. 

Eri verkostoissa Street Teamin toimintamalli on otettu hyvin ja suurella kiinnostuksella vastaan. Kuitenkin 

tuntuu siltä, että isolle osalle nuorisotoimijoista malli on vielä tuntematon. Tämä selittyy osin sillä, että Street 

Team liikkuu ja toiminta levittyy suoraan nuorilta nuorille. Toimintamallin hyödynnettävyyttä esimerkiksi 

kuntien vertaistiedottamisessa tulisi saada levitettyä entistä laajemmalle.  

 

Kehitysnäkökulmasta Street Team pysyy aika hyvin tietoisena nuorisokulttuurin ja sosiaalisen median 

ajankohtaisten tuulien osalta teamiläisten ansiosta. Street Team oli ensimmäisiä nuorisotoimijoita Suomessa, 

joka otti (erään nuoren vapaaehtoisen ehdotuksesta ja avustuksella) Discord-sovelluksen käyttöön, ja on 

lähtenyt tietoisesti kehittämään sitä verkkovapaaehtois- ja –nuorisotyön kentällä. Ammattilaisverkostoissa 

Discordin käyttökokemuksista on oltu hyvin kiinnostuneita. 

 

202 Vapaaehtoisille tarjotaan tukea ja ohjausta 

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. Tavoitteena on 3,7 keskiarvo tyytyväisyydessä 

yhteydenpitoon. 

Toteuma: Vapaaehtoisille pyritään antamaan mahdollisimman selkeät ohjeistukset eri tehtävien tekemiseen, 

sekä tarjoamaan mahdollisimman ajantasaista tietoa liittyen huumausaineisiin, sekä niiden käytöstä 

aiheutuviin riskeihin. Nuorilta on saatu hyvää palautetta tehtävien selkeydestä. Tehtäväohjeistukset pyritään 

kirjoittamaan innostaviksi ja rennoiksi, kankeaa yleiskieltä välttäen, kuitenkin siten, että ohjeistukset pysyvät 

selkeinä ja ymmärrettävinä.  

Koska toiminta on käytännössä täysin verkko-ohjautuvaa, on esiarvoisen tärkeää, että Street Teamin 

ylläpidosta vastaava henkilö on helposti tavoitettavissa. Street Teamin työntekijä oli vuonna 2016 

tavoitettavissa Street Teamin nettisivujen, sähköpostin, Facebookin, Instagramin, WhatsAppin, Snapchatin ja 

Discordin välityksellä. Nuoret käyttivät kaikkia väyliä tavoittaakseen työntekijän, ja arvostavat sitä, että 

työntekijä on saavutettavissa ja vastaukset tulevat nopeasti. Webropol-/Surveypal-kyselyn perusteella 

nuoret ovat tyytyväisiä yhteydenpidon sujuvuuteen ylläpidon kanssa. 

 

 

 

 

 

 

Tyytyväisyys ylläpitoon, Webropol-/Surveypal-kysely 

”No tosi nopsaa hommat hoitunu! Iso kiitos siitä :)” 

”Eipä kummempia, tähän mennessä toiminut hyvin ja vastaanotto on ollut erittäin positiivinen :) I like!” 

”Mukavasti (toimii) whatsapin kautta ja nopea vastaus” 

Kuinka yhteydenpito Street Teamin ylläpitoon toimii? 

vuosi vastaajia keskiarvo 

2014 35 4,3 

2015 37 4,1 

2016 32 4,5 



Uusista ohjauksen välineistä parhaimmin toimiviksi todettiin vuonna 2016 Discord-ryhmäkeskustelu 

sekä WhatsApp-tiedotuslista, jonka avulla nuoria pystytään ohjaamaan ja motivoimaan nopeasti ja 

tehokkaasti ajankohtaisissa Street Teamin asioissa sekä saadaan kysyttyä nuorten mielipiteitä 

erilaisiin kysymyksiin. 

 

203 Street Team tarjoaa monipuolista toimintaa ja tukee päihteetöntä elämää 

Mittarit: Käyttötaustaisia nuoria saadaan mukaan toimintaan. Tehtävävalikko tarjoaa monipuolisesti 

päihteetöntä tekemistä tiimiläisille ja Street Team toimii jäsenilleen merkityksellisenä päihteettömänä 

viiteryhmänä. Vuosittain julkaistaan 6-8 uutta tehtävää. Lisäksi tavoitteena on 3,7 keskiarvo vapaaehtoisten 

tyytyväisyydessä tarjolla oleviin tehtäviin. 

Toteuma: Rekisteröitymisvaiheessa nuori voi halutessaan valita monivalikosta oman käyttötaustansa. 

Vuonna 2016 nuoret ilmoittivat käyttötaustastaan seuraavasti: "Olen kokeillut": 125, "olen käyttänyt": 28, 

"käytän edelleen": 20. Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna näyttää siltä, että Street Teamiin hakeutuvien 

käyttäjien määrä on kasvussa. Käyttötaustaisille nuorille ja nuorille aikuisille toiminnan merkitys 

päihteettömyyttä tukevana tekemisenä ja vertaisryhmänä korostuu. 

Vuonna 2016 julkaistiin tehtäväpankkiin yhteensä 16 uutta tehtävää, joista kaksi oli kausi-/kertaluonteisia 

liittyen tapahtumiin. Palautekyselyyn vastanneet tiimiläiset ovat olleet pääasiassa erittäin tyytyväisiä Street 

Teamin tehtäviin ja niiden sisältöihin. 

 

Kuinka tyytyväinen olet Street Teamin tehtäviin kokonaisuutena? 

vuosi vastaajia keskiarvo 

2014 35 4,0 

2015 37 4,4 

2016 32 4,5 

Tyytyväisyys Street Teamin tehtäviin, Webropol-/Surveypal-palautekysely 

 

 

Kuva: Ukkis  



300 Street Team osallistaa nuoret toiminnan kehittämiseen 

 

301 Street Teamiläiset osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja arviointiin 

Mittarit: Teamilaisten kehittämiä tehtäviä on julkaistu 

Street Teamin tehtäväpankissa. Street teamiläiset ovat 

osallistuneet toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja 

sisällöntuottamiseen. Kaksi street teamilaistä on kutsuttu 

Tiimipäiville. 

Toteuma: Vuonna 2016 street teamiläisten itse 

suunnittelemia tai ideoimia tehtäviä julkaistiin 

tehtäväpankissa yhteensä kaksi kappaletta. Kuten 

todettua, Street Teamin uudeksi keskustelualustaksi 

otettiin Discord-sovellus yhden nuoren ehdotuksesta. 

Sama nuori on hoitanut myös kanavan ylläpitoa ja 

opettanut verkkovapaaehtoistyön suunnittelijaa 

sovelluksen käytössä. Lisäksi street teamiläisten 

kirjoittamia blogitekstejä julkaistiin viisi kappaletta, ja 

heidän tekemiään videoita neljä. Nuorten ottamia 

kuvia julkaistiin blogissa lähestulkoon joka viikko. 

Vuonna 2016 tärkeimpiä toiminnan tavoitteita oli 

nuorten osallisuuden lisääminen. Nuorten mielipiteitä 

ja ideoita on kuultu ja nuoria osallistettu mm. 

materiaalien suunnitteluun esimerkiksi Discordin, WhatsApp-postituslistan sekä erilaisten 

suunnittelukilpailujen avulla. Myös vuonna 2016 julkaistu Kamaideoita-tehtävä lisää nuorten 

osallisuutta sillä, että he voivat ideoida uusia materiaaleja, iskulauseita, palkintoja, tehtäviä jne.  

Nuoret olivat mukana suunnittelemassa myös Street Teamin miitin projektirahahakemusta. Kaksi 

tiimiläistä osallistui myös sekä kevään että syksyn Tiimipäiville. 

 

Keep Calm and Join Street Team –julisten värikokeiluja, joista tiimiläiset äänestivät käyttöön otettavat  

Kuva: Annicasusa 



302 Street Teamiläisten kokemuksia toimintaan osallistumisesta 

Mittarit: Street teamilaisiltä on koottu palautetta ja kokemustekstejä toimintaan osallistumisesta. 

Toteuma: Palautetta tiimiläisiltä kerätään Webropol- / Surveypal-kyselyjen avulla, kyselyillä Street Teamin 

verkkosivuilla sekä eri sosiaalisen median kanavia käyttäen. Kokemustekstejä julkaistaan mm. Street Teamin 

blogissa. Kokemusteksteissään nuoret tuovat esille omia motiivejaan toimintaan osallistumiselle ja kertovat 

mitkä asiat tekevät toiminnasta kiinnostavaa sekä itselle merkityksellistä. 

 

 

 

 

 



400 ”Mutku netissä luki…” – huumekriittinen mediakasvatuskokonaisuus verkkovapaaehtoistyön 

tarpeisiin 2016–2018 

 

401 Päihdekriittisen mediakasvatuskoulutuskokonaisuuden luominen 

Tavoite: Hankkeessa tavoitteena on tuottaa koulutuspohja, joka pitää sisältää kaksi isompaa kokonaisuutta: 

a) sosiaalisen median päihde- ja huumesisältöjen kriittistä medialukutaitoa edistävää materiaalia ja b) 

verkossa toimivan vertaisvaikuttajan koulutusmateriaalia. Hankkeen ensimmäisen toimintavuoden lopussa 

koulutuksen tulisi olla saatavilla verkossa. Koulutus toteutetaan täysin verkko-ohjautuvasti ja sitä varten 

hanketyöntekijän etsii ja testaa sopivan toiminta-alustan koulutukselle. 

Toteuma: Hankkeen toteutus alkoi toukokuussa 2016 Street Teamin uuden ylläpitäjän aloitettua työnsä. 

Hankkeelle koottiin ohjausryhmä, jossa on edustajat YAD:n lisäksi Mannerheimin Lastensuojeluliitosta, 

Verkkonuorisotyön kehittämiskeskus Verkeltä, Pelastakaa Lapset ry:stä sekä Preventiimistä. Kesällä 2016 

kartoitettiin nuorten tarpeita ja toiveita koulutuksen suhteen, sekä erilaisia pelillistämismahdollisuuksia ja 

koulutusalustoja. Syksyllä päädyttiin siihen, että koulutuksessa käytetään Street Teamin olemassa olevaa 

toimintamallia ja sivustopohjaa, jolle päädyttiin luomaan yhteensä yhdeksän tehtävää. 

 

Nuoret olivat alusta asti tehtävien suunnittelussa mukana ja Street Teamiin luotiin myös tehtävä, jossa  kuka 

tahansa tiimiläinen pystyi tutustumaan tehtäväpohjiin ja kommentoimaan sekä antamaan kehitysehdotuksia 

niihin. Hanke eteni suunnitelman mukaan ja hankkeen pilotin julkaisupäiväksi valittiin Mediataitoviikon 

maanantai 6.2.2017. 

 

 

 

 


