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Tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämisen valtionavustus, 

hankeavustus 2020 - Hankekortti 

Kirvon mopopaja  

Vastuutaho, 

yhteyshenkilö 

Anne Kuokkanen, 0447559445, anne.kuokkanen@outokummunkau-

punki.fi 

Osallistujat Outokummun kaupunki, Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimia 7 Ram-

boll Oy, Liikenneturva, Riveria 

Aikataulu 22.2.2021 31.12.2021 

Hankkeen tavoite 

ja sisältö, kohde-

ryhmä  

Tavoitteena nolla onnettomuutta kohderyhmän nuorilla liikenteessä sekä 

yleisen asenneilmaston muokkaaminen positiiviseksi nuorten mopo/mo-

poauto/kevytmoottoripyörä harrastajien ja muun yhteisön välillä. Lisäksi 

tavoite on kiinnostavan vapaa-ajantoiminnan ja yrittäjyystoiminnan jär-

jestäminen oman liikkumisvälineen parissa pajalla.  

 

Nuorisotalo Kirvo ja sen ”mopopaja” toimivat fyysisesti toiminnan kes-

kuspaikkoina, nuorten kanssa suunniteltavaa ja toteutettavaa viestintää 

toteutetaan monikanavaisesti. 

 

Kohderyhmänä ovat alle 18-vuotiaat outokumpulaiset nuoret. 

Ennakoitu tulos Nuoret kokevat toiminnan mielenkiintoiseksi ja palkitsevaksi ja heillä on 

aito mahdollisuus vaikuttaa ja kehittää omaa harrastustaan. Toiminta 

vakiintuu nuorisotoimen toimintatavaksi nuorten liikennetuvallisuuskäyt-

täytymisen ja laajasti muun kasvun ja kehityksen tueksi. Yhteisön 

asenne nuorten toimintaa kohtaan paranee. 

Lisätietoja hank-

keesta 

Anne Kuokkanen, 0447559445, anne.kuokkanen@outokummunkau-

punki.fi 

  

 

Hankkeen päättyessä täydennetään: 

 

Tulokset Nuoret kokevat hankkeen aikana viikoittaiseksi vakiintuneen mopopaja-

toiminnan mielenkiintoiseksi ja palkitsevaksi ja heillä on aito mahdolli-

suus vaikuttaa ja kehittää omaa harrastustaan. Toiminta on vakiintunut 

nuorisotoimen toimintatavaksi nuorten liikennetuvallisuuskäyttäytymi-

sen ja laajasti muun kasvun ja kehityksen tueksi. Yhteisölle on viestitty 

mopopajan toiminnasta ja siten lisätty yhteisön ymmärrystä mopohar-

rastuksesta. 

Miten tavoitteet 

toteutuivat? 

Mopokerho jäi pysyväksi toiminnaksi, kerran viikossa kirjaston alaker-

rassa kokoontuu ryhmä innokkaita tulevia ja nyt mopoilevia nuoria.  

Mopopajan porukan innoittamana on järjestetty muutamia teema päiviä: 
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-Mopoilun turvallisuuteen liittyen Joensuun poliisilaitokselta kävi touko-

kuussa –21 kaksi moottoripyöräpoliisia esittelemässä pyöriään. He myös 

luennoivat mopoilun liikenneturvallisuudesta Nuorisotalo Kirvon tiloissa. 

- Syksyllä 21 pidimme mopomiitin yhteistyössä paikallisen autokulun ja 

Outokummun matkailun kanssa. Mopoilijoille oli rakennettu taitoajo rata 

kaivoksen pihalle ja sen jälkeen kaikki saivat ajaa kaivostunnelin läpi. 

Tilaisuuden päätteeksi kokoonnuimme Kaivoksen ravintolaan keskuste-

lemaan ja nauttimaan iltapalaa. 

- Kaupungin hyvinvointilautakunnan valmistelussa on moposuoran jär-

jestäminen, ensimmäinen nuorten kanssa pidetty palaveri oli helmi-

kuussa-22. Asia etenee seuraavan kerran toukokuussa. 

- Huhtikuussa –22 Mopokerho ja nuorisotoimi järjestää matkan Kuopi-

oon Moottoripyörä messuille. 

Arvio hankkeen 

vaikutuksista lii-

kenneturvallisuu-

delle 

Mopoilevien nuorten asenteisiin ja liikennekäyttäytymiseen on toimin-

nalla pystytty vaikuttamaan. Tämän uskotaan lisänneen yleistä liikenne-

turvallisuutta kaupungissa. 

Mitä opittiin? Mitä 

kannattaisi tehdä 

toisin? 

Nuorten sitouttaminen heti alkuvaiheessa on tärkeää, jotta nuorten 

ideat ja aikuisten ajatukset yhdessä saavat aikaan hyviä, toimivia käy-

täntöjä. Mopopajan käynnistäminen oli ehdottoman hyvä asia, jolla 

päästiin vaikuttamaan mopoilevien nuorten asenteisiin ja liikennekäyt-

täytymiseen.  

 


