Moottoripajatoimintaa Kalajoella
Kalajoen seurakunta
Kokeilun idea ja tarve
Kalajoella tunnistettiin tarve uudelle moottoripajatyyppiselle työmuodolle, paikkakunnalla kun
ei toimi edes nuorten työpajaa. Paikallisen etsivän ja erityisnuorisotyön haasteena on, ettei
kohderyhmän nuorille ole paikkaa, jonne heitä ohjata elämänhallinnan kysymysten kasvaessa.
Kohderyhmän nuoret joudutaan kohtaamaan satunnaisesti, mikä ei tue pitkäjänteistä ja tuloksellista työskentelyä heidän tilanteidensa eteenpäinvientiä kohti kouluttautumista ja työllistymistä. Koettiin, että mikäli moottoripajatoiminta paikkakunnalla kyettäisiin nostamaan pajatyöskentelyn osaksi, hyötyisivät paikkakunnan nuoret sekä verkostossa työskentelevät ammattilaiset.
Paikkakunnan verkoston toiveena oli perustaa matalan kynnyksen työpaja, jonne apua tarvitsevia nuoria voitaisiin ohjata. Moottoripajatoiminnan puolesta puhuivat paikkakunnalla olevat
oppilaitokset, kunnan puolen tekijät sekä etsivä työ. Hankerahoitusta haettaessa paikkakunnalla käynnistetty mopo- ja traktorikerhotyyppinen moottoripajatoiminta ei vastannut riittävästi paikkakunnan tarpeisiin, suunnitelmissa on laajentaa toiminta kattamaan myös autopajatyöskentely, jonka käynnistämiseksi tarvittiin ensisijaisesti tilat, jota rahoituksella haettiin.
Kokeilun toteutus käytännössä
Kalajoen moottoripajatoimintaa on käynnistetty vahvemmin jo syksystä 2014 alkaen. Seurakunnan ja kunnan rahatilanteesta johtuen tehtävä on ollut haastava lähinnä tilojen vuokran
kattamiseksi. Moottoripajatoiminnan ympärille koottiin jo tuolloin ohjausryhmä, johon kuuluivat paikkakunnan verkostojen olennaisimmat edustajat – peruskoulu, ammattioppilaitos, etsivä työ, seurakunnan erityisnuorisotyö, paikallinen moottorikerho sekä seurakuntaneuvosto.
Lisäksi ohjausryhmässä mukana oli Nuorten Keskuksen Moottoripaja-hankkeen aluetyöntekijä.
Projektirahoituksen aikana ohjausryhmä jatkoi työskentelyään kokoontuen koordinoimaan
toimintaa noin kerran kahdessa kuukaudessa tai tarpeen mukaan tiuhemminkin.
Pajatila, jonka vuokran kattamiseen hankerahoitusta käytettiin, löytyivät viimein pitkän ja monivaiheisen etsinnän jälkeen syksyllä 2015. Moottoripajatoiminta käynnistettiin uusissa tiloissa
kahden viikkoryhmän tapaamisin lokakuussa 2015.
Ohjausryhmän lisäksi toimintaa käynnistämään tarvittiin vapaaehtoisia ohjaajia, ”tukevia” yhteistyökumppaneita sekä nuoria, jotka ovat mukana toiminnassa. Syksyllä 2015 moottoripajatoimintaa ohjaamaan otettiin kuntoutustuella nuori, joka toimi seurakunnassa suntion apuna,
mutta työtehtäviin kuului moottoripajatoiminnasta vastaaminen yhdessä vapaaehtoisringin ja
seurakunnan erityisnuorisotyönohjaajan kanssa. Tämän tukityöllistetyn lisäksi ohjaajarinkiin
kuului toimintakauden ajan noin viisi aikuista. Moottoripajatoimintaan mukaan tulevat, mopotoiminnan ympärille kootut varhaisnuoret ohjautuivat aiemman toiminnan perusteella lähinnä
yhdeltä kyläkoululta harrastusluonteisesti. Ryhmä koottiin ennaltaehkäisevin ajatuksin ja jou-

kossa on useita nuoria, joiden perhetaustalla on mm. haastavaa matkatyötä tekeviä vanhempia. Pajan yhteisen autoprojektin ympärille koottiin viiden nuoren joukko, jotka ohjautuivat
mukaan etsivän työn, peruskoulun ja ammattioppilaitoksen kautta. Paikalliset moottoripuolen
huoltoliikkeet olivat alusta saakka tukemassa toimintaa mm. pienillä tavara-avustuksilla.
Mitä kokeilusta opimme?
Hankevuoden aikana moottoripajatoiminta vakiinnutti tilansa keskustaa lähellä olevassa taajamassa. Vuoden aikana kokoontui kaksi nuorten ryhmää, joista nuoremmat työstivät moottoripajan yhteistä mopoa, vanhemmat autoa. Autoprojektin kanssa työskentelevät erityistä tukea
tarvitsevat nuoret saivat kouluiltaan hyväksilukuina moottoripajatoiminnassa mukana olemisen mm. metallityön opintoina ja tulityökurssina. Kaikki nuoret saivat keväällä 2016 myös alkusammutuskoulutuksen moottoripajatoiminnan puitteissa. Koulutus järjestettiin yhteistyössä
paikallisen pelastuslaitoksen kanssa.
Autopajan nuoret kävivät ohjaajien kanssa tutustumismatkalla valtakunnallisiin Kajaanissa helmikuussa järjestettyihin jäärata-ajoihin ja kevään päätteeksi molemmat ryhmät pääsivät harjoittelemaan ajamista pajan omilla mopoilla paikkakunnan omalla radalla. Syksyllä 2015 mopon ympärille kootut nuoret kävivät Hyvinkäällä moottoripajojen valtakunnallisessa ajoharjoittelutapahtumassa katsomassa, 2016 vuoden tapahtumaan osallistuttiin jo kisaamaan. Autoa
ei vielä saatu Hyvinkäälle mukaan ”viivalle”, tavoitteena on, että tämä tapahtuu 2017 jäärataajotapahtumassa.
Moottoripajatoimintaa käynnistettäessä kannattaa varmistaa, että paikkakunnalla on yksi
käynnistämisen ajan mukana kulkeva, toimintaan sitoutunut ammattilainen, joka ottaa vastuuta työstä ja sen koordinoinnista. Kalajoen tilanteessa seurakunnan puolella tämän henkilön
vanhempainvapaan sijaisjärjestelyt vaihtuivat hankkeen aikana useasti, mikä toi haasteita asiaan. Paikallista tilannetta paikkasi kuitenkin Nuorten Keskuksen Moottoripaja-hankkeen aluetyöntekijä, joka kuljetti mukanaan hiljaista tietoa hankkeen etenemisestä.
Uutta toimintaa ja jatkuvuutta
Moottoripajatoiminta on saanut paikkansa Kalajoella ja se tunnistetaan osaksi valtakunnallista
toimintaa jopa niin, että moottoripajaohjaajien tapaaminen järjestetään joulukuussa 2016 Kalajoella. Toiminnan kehittäminen jatkuu edelleen mm. nuorille tarjottavan koulutuksen ja pajatoiminnan sisältöjen kohdalla. Nuoria olisi tulossa mukaan enemmänkin, ohjaajien etsintä on
aina haastavaa, kuten ajan kuvaan kuuluu.
Moottoripajatoiminnan merkeissä ollaan kuulolla myös paikkakunnalle mahdollisesti tulevien
maahanmuuttajanuorten kysymyksissä. Mikäli tarpeellista, moottoripajatoimintaa tullaan
mahdollistamaan myös maahanmuuttajanuorille.
Keväälle 2017 on suunnitteilla ammattioppilaitokselle ja yläkoululle mopoikäisille nuorille
suunnattu kouluvierailu liikennekasvatuksen merkeissä, jonka myötä tavoitetaan koko ikäluokka. Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Moottoripaja-hankkeen kanssa.
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