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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 2017 Street Teamiin 

rekisteröityi yhteensä 1415 uutta jäsentä. 

Määrä on tavoitetasoon nähden nelinkertainen, 

joten odotukset ylittyivät uusien jäsenten 

määrässä. Vuodesta 2017 odotettiin 

rekisteröityneiden suhteen hiljaisempaa kuin 

vuodesta 2016, jolloin loppuvuodesta 

lanseerattiin onnistuneesti ”Polta kumia, älä 

pilveä” –tarra. Määrä ei kuitenkaan laskenut 

vuonna 2017, vaan Street Team laajentui 

hieman entisestään. Tehtäviä palautti ainakin 

kerran 562 eri jäsentä, joka on lähes 

kolminkertainen määrä tavoitetasoon nähden. 

Aktiivisesti tehtäviä palauttaneita on kaikista 

Suomen maakunnista Ahvenanmaata lukuun 

ottamatta, joten voidaan puhua 

valtakunnallisesta toiminnasta. Toiminnan 

laajennuttua, vuodelle 2018 tavoitteita on 

nostettu. Uusien jäsenten 

aktivoitumisprosentti oli 32. Edellisvuoteen 

nousua oli 10 prosenttiyksikköä, mikä on 

positiivinen kasvu. Jatkossa tavoitteena on, että 

joka kolmas uusi jäsen aktivoituu toimintaan, 

joten uusien jäsenten sitouttamista tulee 

edelleen kehittää. Tavoitteena on myös se, että 

Street team levittäytyy Pohjois-Lappiin. 

 

 

 

 

Kartassa kuvattuna sinisellä (136/311 suomalaista kuntaa) ne kunnat, joissa vuonna 2017 on palautettu 

tehtäviä (aktiiviset paikkakunnat) ja vihreällä ne kunnat (49/311), joissa on ollut uusia rekisteröityneitä, jotka 

eivät vielä vuoden 2017 loppuun mennessä olleet palauttaneet tehtäviä. 

  



 

Taulukko kaikista toimintaan rekisteröityneistä, heidän aktiivisuusprosentistaan, kaikista hyväksytyistä 

tehtäväsuorituksista sekä kaikista tehtäviä vuoden aikana palauttaneista tiimiläisistä. 

 

102 Nuorille tarjotaan ajantasaista tietoa huumeidenkäytön riskeistä  

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

riskeistä. Materiaalit tarkistetaan säännöllisesti. 

Toteuma: Vuonna 2017 ajantasaista tietoa huumeiden käytön 

riskeistä jaettiin edelleen Street Teamin kautta jaettujen 

materiaalien avulla sekä verkon välityksellä. Uusina materiaaleina 

järjestössä luotiin kevään kuntavaaleja ajatellen ”Puhu mulle 

huumeista” –tarra sekä YAD:n harjoittelijan tekemä ”Lost unicorn! If 

found, please stop doing drugs.” –yksisarvistarra, uutta huumeet.fi-

aineinfosivustoa mainostavat käyntikortit sekä uusia vesitatuointeja. 

Kaikkia näitä materiaaleja lähetettiin myös Street teamissa. Lisäksi 

luotiin Street teamin Kamaa somessa –verkkokoulutukseen flyerit 

sekä nuorille että nuorten kanssa työskenteleville aikuisille. Kannabis 

mythbuster päivitettiin. Uusia Street teamiin suunnitteilla olleita 

materiaaleja ei loppuvuodesta voitu tiukan taloustilanteen vuoksi 

toteuttaa ja osa vanhoista materiaaleista pääsi myös loppumaan. 

 
2007 

(pilot-

ti) 

2008 

(lepä-

si) 

2009 

(Lepä-

si) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 YHT 

Rekisteröity-

neet (hlöä) 

247 149 81 178 447 359 396 353 336 1373 1415 5334 

Uusien 

jäsenten 

aktiivisuus (%) 

34 % 16 % 19 % 55 % 56 % 36 % 46 % 33 % 34 % 22 % 32 %  

Tehtävä-

suoritukset 

(kpl) 

562 124 29 556 2280 1818 1884 1452 1309 1174 3398 14 

586 

Tehtäviä 

palauttaneet 

tiimiläiset 

(hlöä) 

 84 24 15 98 249 145 181 117 115 300 562 
 



Materiaalia kuitenkin onneksi riitti lähetettäväksi koko vuoden ajaksi, ja sitä lähetettiin ennätysmäärä. 

Vuonna 2018 Street teamin uusien materiaalien (kirjanmerkit, pöytäständit, ovenkahvamainokset) 

suunnittelu ja toteutus aloitetaan heti alkuvuodesta.  

Vuonna 2017 julkaistiin ”Pieni suuri matskukysely”-tehtävä, jossa nuoret itse arvioivat nykyisiä materiaaleja. 

Parhaita materiaaleja nuorten mielestä ovat tarrat. Kyselyn vastauksista (n=97) selviää, että kaikki materiaalit 

tulevat kuitenkin pääsääntöisesti jaetuksi. Kun ajatellaan materiaalien levityksen lisäksi myös sähköisten 

materiaalien (huumeet.fi / kamaasomessa.fi), voidaan kuitenkin todeta, että myös vuonna 2017 Street team 

on tarjonnut nuorille ajankohtaista tietoa huumeidenkäytön riskeistä.  

Materiaalikirjeitä vuonna 2017 lähetettiin 1621 kappaletta.  Alla olevasta taulukosta selviää, minkä verran 

mitäkin materiaaleja on lähetetty vuosina 2014-2017. Vuonna 2017 lähetettiin lisäksi 263 Rookie-settiä, 

joissa oli 10 tarraa (merkattuna tarroihin taulukossa) ja lisäksi näytekappaleita erilaisista materiaaleista. Näitä 

ei ole eritelty tilastointiin. 

 
 

2014 2015 2016 2017 

Lähetettyjen kirjeiden lukumäärä 692 486 1164 1621 

Tarrat 16123 12737 30717 47688 

Kirjanmerkit 1095 680 1035 1040 

YAD perusesitteet 1943 2579 626 10 

YAD / Street Team infokortti 3375 5170 4607  

Jäseneksi liittämiskortit  50 207  

Kaikki infokortit yhteensä    6942 

Käyntikortit 2421 4160 3234 8365 

Kannabis mythbuster + 419-flyer (2017) 580 582 739 5333 

Eri julisteet 746 1727 513 985 

Huumeita kauppoihin asiakasilmoitus 510 350 418 1713 

Huumeita kauppoihin juliste 255 175 219 983 

Aineinfokortit 
 

214 519 3782 

Tatuoinnit 108 160 93 228 

Lähetetyt materiaalit 2014-2017 

 

 

104 Nuoret pohtivat suhtautumistaan huumeisiin ja niiden käyttöön 

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

mahdollisuus keskustella huumeisiin liittyvistä teemoista. 

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

pedagogiset tavoitteensa. Lisäksi Kamaa somessa –koulutukseen (ks. tililuokka 400) luotiin yhteensä 9 

uutta tehtävää, joista useammassa nuoret pohtivat suhteutumistaan huumeisiin ja niiden käyttöön. Nuoret 



miettivät tehtävissä esimerkiksi omia mahdollisia syitä huumeidenkäytölle, suojaavia tekijöitä sekä sitä, 

miten suhtautuvat huumeidenkäyttäjiin ja heihin kohdistuvaan nettikirjoitteluun. Perustehtäväpankin 

puolella käyttötaustaisille nuorille tehtiin ”Minun tarinani” –tehtävä, jossa nuorella on mahdollisuus kertoa 

omasta päihdetaustastaan, ja lisäksi kaikille avoin, yhden nuoren suunnittelema ”No kukas sä nyt sit oot?” –

tehtävä, jossa nuoret vastaamalla kysymyksiin esittelevät itsensä. Lisäksi vanhat pohdintatehtävät, joissa on 

mahdollisuus pohtia esimerkiksi päihteettömyyttä, säilyttivät paikkansa Street teamin tehtäväpankissa. 

Vuonna 2017 nuorten mahdollisuutta vuorovaikutuksessa tapahtuvaan pohtimiseen jatkettiin viikottaisten 

Discord-keskustelujen myötä. Yhteinen chat pidettiin keskiviikkoisin kello 20.30-22.00. Jokaisella kerralla 

osallistujia oli keskimäärin kahdeksan. Lisäksi yksittäisten nuorten kanssa on käyty keskusteluja Facebook-

messengerin, SnapChatin ja WhatsAppin välityksellä. Street teamissä järjestettiin myös kaksi 

viikonloppumiittiä, joista molemmissa oli toiminnalliset päihdekasvatustuokiot. Vuonna 2017 nuorten 

mahdollisuudet etenkin vuorovaikutuksessa tapahtuvaan pohdintaan kasvoivat ja tavoitteisiin vastattiin 

hyvin. 

Street teamiläisen ajatuksia päihteettömyydestä: 

 

”Ystävän apuna ja tukena päihteettömyydessä: 

Ystävää voi auttaa olemaan päihteettä monella tapaa ilman, että edes muistaa tai muistuttaa toista 

päihteettömänä olosta, itse tukisin toista luultavasti keksimällä(tuenkin) paljon muuta kivaa tekemistä, esin 

ruoanlaitto, lautapelit, ulkoilu, valokuvaus, hyvät juttutuokiot ja vaikka ihan vaan makoilu ja yhdessä 

hengaaminen, rauhottuminen on myös tärkee osa tätä prosessia, koska on todella vaikeeta olla vaan ja 

möllätä jos fiilis on semmonen että nyt pojat mennään eikä aatella!(en tiedä miksi käytän aina kaikkiin 

tommosiin lausahduksiin sanaa pojat) päihteettömänä on suhteellisen helppo pysyä kunhan siihen vaan 

tottuu, ei jotenkin huomaa enään sitä, että tarttis lähteä ”nollaamaan” jotakin kun se voi tehdä ihan hyvin 

ilmaan minkäänlaista humalatilaa, jota seuraa huono olo, pahimmassa tapauksessa monta päivää kestävä 

sellainen tai sitten huumehien tai lääkkeitten jne käytöllä josta seuraa kanssa ikävät fiilikset. 

Mielummin pysyypi selvänä niin on paljon enemmän aikaa tehdä asioita, nauttia elämästä aidosti (myös ne 

paskat hetket on tärkeitä) ja elämästä muistaapi enemmän niitä kivojakin hetkiä. 

Päihteettömyyden parhaita puolia: 

Päihteettömyyden parhaita puolia on ainakin jo edellämainittu pysyvä ja parempi olo, ei tarvii miettiä niin 

paljon sitä rahanmenon määrää ja milloin kaupasta pitäis kaljaa ostaa ja riittääkö nää nyt vai tuleeko paska 

ilta (koska sehän varmasti riippuu siitä kaljan määrästä..) ainakin joskus tuntu siltä, hirvee kiire oli aina alkoon 

ja juomista piti silti ostaa aina lisää, seuraavana päivänä oli köyhä ja huonovointinen. Ihme apinointia. On 

mukavaa kun osaa pitää kivaa ja olla kaikessa rauhassa ja riehua menemäänkin selvinpäin, ei kaikkeen tarvii 

aina viinaa, heittäytymistä vaan vähän enemmän ni kaikki on jees! Päihteettömyys on jees! 

Sitä on vaan tyhmä joutua selittelemään kaikille. Suomalaisten juomakulttuuri on outo, miks joutuu 

selittelemään sitä jossei rääkkää elimistöään joka viikonloppu jatkuvalla juomisella, mutta sitten taas jos juot 

koko ajan niin oot mahti tyyppi ja sut pyydetään kaikkialle. Outoja hommia. ” -A 

 

 

 

  



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 2017 Street Teamin työntekijä oli mukana Nuorille suunnatun verkkotyön foorumin 

(Nusuvefon) toiminnassa, sekä Preventiimin Jakamisen paikka -kehittämistiimissä. Kehittämistiimissä on 

tarkoitus luoda ehkäisevää päihdetyötä tekeville ammattilaisille verkkoon paikka, jossa voi saada 

vertaistukea, tietoa sekä menetelmiä oman työn tueksi. Lisäksi verkkovapaaehtoistyön suunnittelija osallistui 

Nuori2017 –päiville esitellen Street teamin toimintaa yhteisessä seminaarissa Preventiimin ja Music 

Against Drugs ry:n kanssa. Verkkovapaaehtoistyön suunnittelija kuuluu myös valtakunnalliseen 

mediakasvattajien verkostoon sekä pelikasvattajien verkostoon. Lisäksi marraskuussa 2017 yksi Street 

teamin nuori oli mukana Nusuvefon 10-vuotisjuhlaseminaarissa nuorten paneelikeskustelussa. 

Yhteistyöhalukkuutta YAD:n ja Street teamin kanssa on useampienkin toimijoiden taholta.  

Uudenlaisia osallistumisen tapoja kehitettiin mm. uudenlaisten tehtävien ja verkkovapaaehtoisille 

järjestettyjen viikonloppumiittien kautta. Kehitysnäkökulmasta Street Team pysyy aika hyvin tietoisena 

nuorisokulttuurin ja sosiaalisen median ajankohtaisten tuulien osalta teamiläisten ansiosta. 

Street teamin miitissä chilisuklaakakun ja pipareiden tekoa (kuva: Pinja Eerola) 

 

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 ensiarvoisen tärkeää, että Street Teamin 

ylläpidosta vastaava henkilö on helposti tavoitettavissa. Street Teamin työntekijä oli vuonna 2017 

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 ja vaikka nuorten määrä on 

kasvanut aiempiin vuosiin verrattuna, on tyytyväisyys ainakin pienen otannan (palautekyselyyn vastanneet 

nuoret) perusteella kasvanut. Tyytyväisyys yhteydenpitoon ylläpidon kanssa oli 4,6. 

 

 

 

 

 

  

  

Tyytyväisyys ylläpitoon, verkkokysely 

 

”Ylläpito aivan jotain mielettömän upeeta <3 saa positiivista palautetta ja sekös innostaa striibaamaan 

enemmän ! Aivan huikeeta ! Olen ikionnellinen et oon löytäny tän porukan ja pääsen jakamaan sanomaa 

huumeettomuuden puolesta.” 

”se on todella nopea mutta ohjeet voisivat olla selkeämpiä. tykkään siitä että työ kirjotatte sillee 

puhekieelellä ettekä yleiskielellä” 

 

Nuorille tiedotettiin ajankohtaisista asioista sekä sosiaalisen median kanavia hyödyntäen että 

Street Teamin blogissa, joka siirtyi loppuvuodesta Street teamin nettisivujen Uutiset-osioon. 

Erityisesti blogin ja WhatsApp-listan kautta nuorille tiedotettiin Street teamin ajankohtaisista 

asioista, ohjeisesttiin tehtävien tekemisessä ja raportoimisessa sekä esimerkiksi markkinoitiin sekä 

mahdollisuutta osallistua Street Teamin miitteihin että YADin infopistekoulutukseen. Kaiken 

kaikkiaan tiedotus, ohjeistukset ja yhteydenpito onnistuivat hyvin vuonna 2017. 

 

 

Kuinka yhteydenpito Street Teamin ylläpitoon toimii? 

vuosi vastaajia keskiarvo (1-5) 

2014 35 4,3 

2015 37 4,1 

2016 32 4,5 

2017 30 4,6 



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 2017 nuoret ilmoittivat käyttötaustastaan seuraavasti: "Olen kokeillut": 87, "olen käyttänyt": 31, 

"käytän edelleen": 22. Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna näyttää edelleen siltä, että Street Teamiin 

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

merkitys päihteettömyyttä tukevana tekemisenä ja vertaisryhmänä korostuu. Tästä tarvenäkökulmasta 

YAD:lle haettiin Itse mutta ei yksin –hanketta, jossa Street Teamin sivustopohjaa apuna käyttäen luodaan 

uusi verkkopalvelu huumeita käyttäville ja riskiryhmässä oleville nuorille ja nuorille aikuisille oman 

hyvinvoinnin kehittämiseen erilaisten tehtävien ja verkkoyhteisön kautta. Myönteinen hankepäätös tuli 

STEAlta joulukuussa 2017 ja hanke toteutuu vuosina 2018-2020. 

Vuonna 2016 julkaistiin perustehtäväpankkiin 

yhteensä 16 uutta tehtävää, joista kaksi oli 

suunnattu vain käyttötaustaisille nuorille, ja 

yhdeksän tehtävää Kamaa somessa –

koulutukseen. Tehtäväpankkia siivottiin ja 

ajantasaistettiin alkuvuodesta. Tehtäväpankin 

tehtävät pyritään pitämään monipuolisina, 

kiinnostavina ja ajankohtaisina. Mukana on 

sekä AFK- (away from keyboard), verkko- 

(online), kuin koulutustehtäviäkin (training). 

Palautekyselyyn vastanneet tiimiläiset ovat 

olleet tyytyväisiä Street Teamin tehtäviin ja 

niiden sisältöihin, tyytyväisyyden keskiarvo oli 4,6.  

 

Kuinka tyytyväinen olet Street Teamin tehtäviin kokonaisuutena? 

vuosi vastaajia keskiarvo (1-5) 

2014 35 4,0 

2015 37 4,4 

2016 32 4,5 

2017 30 4,6 

Tyytyväisyys Street Teamin tehtäviin, Webropol-/Surveypal-palautekysely 

Kuva: Perstechnique  



 

Street team tarjoaa nuorille monipuolisten tehtävien 

lisäksi Discordissa kokoontuvan verkkoyhteisön, ja 

mahdollisuuden uusien ystävyyssuhteiden syntymiselle. 

Yhteisöllisyys vahvistuu Street teamin miiteissä. Street 

teamin viikonloppumiittejä järjestettiin kaksi; 13.-14.1. ja 

24.-26.11. Miitteihin osallistui eri-ikäisiä Street teamilaisia, 

ja palaute oli todella positiivista. Molempiin 

viikonloppuihin saatiin Nuorten Akatemian Mahis-tukea.  

Nuoret itse suunnittelivat ohjelmaa, ruokalistoja ja 

toimivat myös ohjaajina miittien aikaan omien 

kiinnostuksen kohteiden mukaan. Miittitoiminta 

vakiinnutetaan osaksi Street teamin vuosikelloa.  

 

 

”Aikaisemmin Striiba on ollut mulle tekemistä vapaa-ajalle mutta nyt näiden muutamien 

tehtäväuudistusten jälkeen Striibasta on muodostunut itselle eräänlainen yhteisö jonka jäseniin voi olla 

yhteyksissä eri sovelluksissa, kuten esimerkiksi Discord ja Whatsapp. Sekä ekan miitin jäljiltä olo on edelleen 

tosi mahtava koska pääsi naamatusten tutustumaan muihin striibalaisiin.  

Striiba mahdollistaa nuorille tosi paljon asioita. Ei vaan vapaa-ajan tekemiseen vaan myös syrjäytymisen ja 

yksinäisyyden ehkäisyyn juuri tuon yhteisöllisyyden kautta. Itselläni on ainakin keskiviikkoisin Discordissa 

olo, että mulla on kavereita läsnä elämässä. Striiba madaltaa myös kynnystä lähteä mukaan muuhunkin 

YAD:n toimintaan.” 

 

300 Street Team osallistaa nuoret toiminnan kehittämiseen 

 

301 Street Teamiläiset osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja arviointiin 

Mittarit: Teamiläisten kehittämiä tehtäviä on julkaistu Street Teamin tehtäväpankissa. Street 

teamiläiset ovat osallistuneet toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja sisällöntuottamiseen. Kaksi 

street teamilaistä on kutsuttu Tiimipäiville. 

Toteuma: Vuonna 2017 tiimiläisten osallisuuteen kiinnitettiin erityishuomiota. Kamaideoita-

tehtävän ja nuoren työkokeilijan idean pohjalta tiimiin tuotettiin esimerkiksi uudeksi palkinnoksi 

gymsack. Nuoret suunnittelivat kirjanmerkkejä Discord-illassa ja varastossa on suuri määrä mm. 

Kamaideoita-tehtävän kautta saatuja nuorten ideoita siitä, millaisia materiaaleja Street teamissä 

voisi toteuttaa ja jakaa. Bongaa bugi –tehtävän kautta.  nuoret ovat päässeet kehittämään Street 

teamin verkkosivuja toimivammiksi. Pieni suuri matskukysely –tehtävän myötä nuoret ovat 

päässeet antamaan palautetta materiaaleista ja ovat voineet ilmoittautua mukaan materiaalien 

kehittämistiimiin, joka aloittaa toimintansa vuonna 2018. Lisäksi palautetta ja mielipiteitä on kerätty 

mm. palautekyselyn, WhatsApp-listan pikakyselyiden ja verkkosivuilla olevien äänestysten kautta. 

 



Street teamin palkitsemissysteemi 

muutettiin vuonna 2017 

pisterajapalkintojen sijaan 

palkintokaupaksi, josta jokainen 

striibalainen voi ostaa haluamiaan 

palkintoja ansaitsemillaan ostopisteillä. 

Muutoksella haluttiin lisätä tiimiläisten 

valinnanvapautta ja mahdollisuutta 

vaikuttaa omiin palkintoihinsa, ja lisätä 

innostusta ja motivaatiota Striibailuun. 

Lisäksi tiimissä on mukana jo useita 

sellaisia, jotka ovat ylittäneet 

Converseihin vaadittavan 1200 pisteen 

rajan, eikä kilpailuja ja haasteita lukuun 

ottamatta ole heille enempää ansioitumismahdollisuuksia tavarapalkintoihin. Näin heillekin 

mahdollistetaan palkintojen ansaitseminen jatkossakin. 

Vuonna 2017 julkaistiin tehtäväpankissa tiimiläisen suunnittelema ”Kukas sä nyt sit oot?” –

tehtävä, ja tehtävästä saatuja nuorten esittelyjä julkaistiin blogissa yhteensä 16 kappaletta. 

Nuorten ottamia kuvia julkaistiin blogissa viikoittain ja usein myös esimerkkejä onnistuneista 

tehtäväpalautuksista. Tiimiläisten videoita julkaistiin blogissa kaksi ja lisäksi yksi työkokeilijan 

video. Työkokeilijat ja harjoittelijat kirjoittivat blogiin usein, jotta blogissa olisi enemmän nuorten 

kuin työntekijän ääntä.  

Nuoret suunnittelivat itse miittien ohjelmaa ja toisessa miitissä mm. yksi nuori ohjasi 

aarteenmetsästystä ja yksi nuori piparkakkutaikinan tekoa. Kaksi tiimiläistä osallistui myös kevään 

tiimipäiville. 

 

302 Street Teamiläisten kokemuksia toimintaan osallistumisesta 

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

Toteuma: Palautetta tiimiläisiltä kerätään 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. 

Street teamiläisen kokemusteksti Nuori 2017 –tapahtuman esityksessä: 

 

”Tätä Striiba on mulle; Striiba on mahtava porukka nuoria jotka haluaa auttaa toisia ja taistella 

huumeettomuuden puolesta, jakaa tietoo et on vaihtoehtoja kaman käytölle ja apua saa jos on valmis ottaa 

vastaan, tehdään merkittävää vapaaehtoistyötä muiden nuorten hyväks jos ne on ajautumassa karikkoon, 

halutaan tsempata ja levittää tietoo. Kaikki on tervetulleita ja ollaan avoimia, ei olla millään tasolla 

rasistisia ja tullaan kaikkien kaa toimeen, kuka vaan voi liittyy meidän mahtavaan porukkaan ja kaikki 

otetaan avosylein vastaan, varoituksena on se et saattaa tutustuu mahtaviin tyyppeihin ja saada ihania  



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 toisena toimintavuotena kehitetyn 

koulutuksen toimivuutta testataan YAD ry:n verkkovapaaehtoisilla järjestämällä neljä starttia, kaksi keväällä 

ja kaksi syksyllä. Koulutukseen pyritään saamaan 50 osallistujaa. 

Toteuma: Hankkeessa julkaistiin Mediataitoviikon maanantaina 6.2.2017 Kamaa somessa –niminen 

verkkokoulutus, joka toimii Street teamin toiminta-alustalla osoitteessa www.kamaasomessa.fi. 

Koulutuksessa on yhdeksän erilaista, asteittain vaikeutuvaa tehtävää viidellä eri tasolla. Lisäksi mukana on 

yksi bonustehtävä. Street Teamin nuoret ovat osallistuneet hankkeen suunnitteluun, toteutukseen sekä 

arviointiin koko prosessin ajan. Alkuperäisen hankesuunnitelman neljän startin sijaan koulutus on toteutettu 

siten, että Street teamin perusperiaatteen mukaisesti koulutuksen voi aloittaa milloin tahansa ja sitä on 

mahdollisuus suorittaa juuri silloin kuin itselle sopii ja edetä sen verran kuin itse tahtoo. Koulutuksen 

starttiosion on suorittanut 117 nuorta, ja vuoden 2017 loppuun mennessä koko koulutuksen oli suorittanut 

7 nuorta. 

Projektissa on luotu Street Teamin pelillistä toimintamallia hyödyntäen koulutuskokonaisuus, joka on myös 

muiden nuoriso- ja ehkäisevän päihdetyön toimijoiden käytettävissä. Koulutuksen suorittaneet nuoret ovat 

antaneet positiivista palautetta koulutuksesta ja sen tehtävistä, ja tehtäviä sekä koulutussivustoa on myös 

kehitetty eteenpäin nuorten palautteiden pohjalta. Vuonna 2017 koulutusta kokeiltiin myös 

ryhmämuotoisena Hankasalmen Jopo-luokan sekä Music Against Drugsin INK-tiimin kanssa. 

Hankkeen yhteistyökumppaneita vuonna 2017 olivat mm. Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Preventiimi, 

Verke, Pelastakaa Lapset ry, Music Against Drugs, Rikosuhripäivystys, A-Klinikkasäätiö sekä Suomen 

Mielenterveysseura. 

 

 

http://www.kamaasomessa.fi/

