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Tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämisen valtionavustus, 

hankeavustus 2020 - Hankekortti 

Haminan nuorten mopo- ja pyörätallihanke  

Vastuutaho, 

yhteyshenkilö 

Haminan kaupunki nuorisopalvelut, jenny.amperla@hamina.fi 

Osallistujat Yhteistyökumppanit 

Aikataulu 2/2021 (toiminta käyntiin 

koronarajoitusten mukaan) 

8/2022 (koronan tuoma jatkoaika) 

Hankkeen tavoite 

ja sisältö, 

kohderyhmä  

Haminassa käynnistellään nuorille suunnattua mopo- ja 

pyörätallitoimintaa. Kyseessä on toimintamalli, jossa nuorille 

järjestetään tilat ja mahdollisuus korjata ja huoltaa kaksipyöräisiä 

kulkuneuvojaan. Toimintamalli perustuu nuorisotyön arvoihin ja 

menetelmiin ja toiminta tulee olemaan ohjattua ja valvottua sekä 

liikenneturvallisuus ja -kasvatus näkökulmasta suunniteltua ja 

toteutettua. 

 

Hanke edistää nuorten liikenneturvallisuutta. 
1. nuoria kasvatetaan ja koulutetaan turvalliseen 

liikennekäyttäytymiseen ja turvallisuusajatteluun 

2. nuoria osallistetaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen, 

arviointiin ja seurantaan  

3. mopo- ja pyörätallitila avataan 

4. mopo- ja pyörätallitoimintamalli luodaan (hankkeen aikana 

toimintamalli hioutuu) 

5. mopo- ja pyörätallitilaan hankitaan tarvittavat työkalut ja 

välineistö 

6. palkataan ohjattuun ja valvottuun toimintaan riittävät tietotaidot 

omaavat ohjaajat 

7. parannetaan mopokulttuurin ilmapiiriä ja asukasviihtyisyyttä 

Ennakoitu tulos Haminan mopo- ja pyörätallitoiminta 

Lisätietoja 

hankkeesta 

Yhteyshenkilö Jenny Amperla, jenny.amperla@hamina.fi, 0405900602 

  

 

Hankkeen päättyessä täydennetään: 
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Tulokset Mopo- ja pyörätallitoiminnalle tilat ja toimintamalli luotu. Toiminta 

jatkuu Haminassa kaupungin nuorisopalveluiden ja Suomen 

harrastamisen mallin toimintana. 

 

Miten tavoitteet 

toteutuivat? 

Haminassa on käynnistetty nuorille suunnattua mopo- ja 

pyörätallitoimintaa. Hankkeella on luotu toimintamalli, jossa nuorille 

järjestettiin tilat ja mahdollisuus korjata ja huoltaa kaksipyöräisiä 

kulkuneuvojaan. Toimintamalli perustuu nuorisotyön arvoihin ja 

menetelmiin ja toiminta on ohjattua ja valvottua sekä 

liikenneturvallisuus ja -kasvatus näkökulmasta suunniteltua ja 

toteutettua. 

Arvio hankkeen 

vaikutuksista 

liikenneturvallisuu

delle 

Hankkeella on edistetty nuorten liikenneturvallisuutta. 
1. Toimintailtojen aikana kohtaamisissa ja keskusteluissa nuoria on 

kasvatettu ja koulutettu turvalliseen liikennekäyttäytymiseen ja 

turvallisuusajatteluun 

2. Nuoret on vahvasti otettu mukaan toiminnan suunnitteluun ja 

toteutukseen, arviointiin ja seurantaan 

3. Mopo- ja pyörätallitilaan on hankittu tarvittavat työkalut ja 

välineistö, joilla kulkupelien korjaus- ja huoltotoimet onnistuvat 

4. Toimintaan on palkattu riittävät tietotaidot omaavat ohjaajat 

5. Naapurusto yhteistyöllä on parannettu mopokulttuurin ilmapiiriä 

ja asukasviihtyisyyttä 

Mitä opittiin? Mitä 

kannattaisi tehdä 

toisin? 

Tällaisessa projektissa tärkeää on avoimuus ja asian valmistelu mahdollisimman näkyvästi 

eli viestintä ja osallisuus nousivat vahvaan rooliin. Naapurusto, yhteistyökumppanit ja tilan 

käyttäjät eli nuoret itse olivat koko prosessin mukana alusta alkaen. 

 

Aikataulu venyi koronan tuomien haasteiden vuoksi. 

 


