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Arvoisa lukija,
kädessäsi on Rannikkopajojen 10 vuotta julkaisulehti.
Rannikkopajat on työpajatoimintaa ja etsivää nuorisotyötä tuottava yksikkö, joka aloitti toimintansa 1.5.2007 Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän alaisuudessa. Nuorten työpajatoimintaa on ollut kolmekymmentä vuotta Kotkassa ja 90-luvulla toiminta laajeni Haminaan,
Pyhtäälle ja Virolahdelle. Rannikkopajat tarjoaa tänään monipuolisista ja vaikuttavaa työpajatoimintaa ja etsivää nuorisotyötä Kotkassa, Haminassa, Pyhtäällä, Virolahdella ja Miehikkälässä alle
29-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille.
Tällä hetkellä Rannikkopajojen työtoiminnat ovat palkkatuki-, työkokeilu-, opiskelu- ja koulutusjaksot, kuntouttava työtoiminta, oppimis-ja työhönvalmennus, sekä lisäksi etsivän nuorisotyön
palvelu. Työpajametodi perustuu tekemällä oppimiseen. Työpajalla autetaan arjenhallinnan parantamisessa, opitaan työelämän pelisääntöjä ja työtaitoja sekä valmennetaan ja motivoidaan kouluttautumaan, työllistymään tai tarvittaessa ohjataan muiden palveluiden piiriin.
Työpaja tukee suorittamaan kesken jääneet opinnot loppuun tai auttaa selkiyttämään
tulevaisuuden opiskeluvaihtoehtoja. Opinnollistamisen on nykypäivää ja tavoitteena on tehdä
näkyväksi opittu osaaminen pajan oppimisympäristössä, jossa oppiminen tapahtuu tekemisen
kautta.
Rannikkopajojen työmuodot toteuttavat nuorisolain mukaista nuorten sosiaalista vahvistamista.
Rannikkopajoista on tullut alueen merkittävä nuoriso- ja yhteiskuntatakuun toteuttaja.
Juhlavuoden julkaisussa on mielenkiintoisia pajatarinoita, miten nuorten tulevaisuuden suunnitelmat toteutuvat. Nuorilla on unelmia. Rannikkopajojen ammattitaitoiset valmentajat ovat auttaneet
monia nuoria uusille poluille. Olemmekin koonneet tähän lehteen nuorten palautteita pajajaksosta.
Juhlavuoden päätapahtuma on uusien ja vanhojen pajalaisten tapaaminen sekä avoin 10 v näyttely Puuvenekeskuksen hallissa meripäivillä torstaina 13.7. klo 14 -18, Tornatorintie 15, Kotka.
Toivotankin tervetulleeksi nuoret ja yhteistyökumppanit tutustumaan toimintaan, muistelemaan
kokemuksia ja kertomaan kuulumisia.
...sillä sinä olet ainutkertainen.
Virpi Jonsson, työpajajohtaja
Lisätietoja hakeutumisesta ja pajoista sekä juhlavuosiohjelmasta
löytyy Rannikkopajojen nettisivuilta www.ekami.fi/rannikkopajat.

Graafinen suunnittelu & taitto: ATK-Mediapaja
Valokuvat: Rannikkopajat, Unsplash.com, Pixabay.com
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ASIAKKAIDEN PALAUTTEITA
NUORTEN PALAUTTEET
Hyvä ryhmähenki ja ymmärtäväisiä ihmisiä niin
ohjaajat kuin nuoret.
Erittäin hyvä kokemus minulle, eikä minulla ole
mitään negatiivista sanottavaa. Ohjaajat olivat
mukavia ja tukivat, sekä muut pajalaiset ottivat
hyvin vastaan.

Opin pajajakson aikana paljon työnteosta ja myös itsestäni ja kasvoin ihmisenä. Arvostan työntekoa ja hyvää työilmapiiriä. Ohjaajat
ja työkaverit olivat mahtavia ja sen takia minusta oli mukavaa tulla
töihin. Minusta on tullut aktiivisempi ja sosiaalisempi ja odotan innolla mitä tulevaisuus tuo tullessaan.
Pajajaksoni on ollut varsin monipuolinen ja opettavainen. Ennen
kaikkea olen oppinut paljon uutta omasta itsestäni.
Myös kiinnostukseni uusia aloja kohtaan on jatkuvasti kasvanut,
ja olen entistä innokkaampi kokeilemaan kaikkea uutta.

ASIAKKAIDEN PALAUTTEET
Ruoka oli todella hyvää ja korkealaatuista.
Vierailta tuli paljon kehuja ja kyselyitä
keneltä tarjoilut on hankittu.
Reippaita nuoria mukava auttaa heitä työllistymään.

Kaikki sujui odotetusti. Aikataulu piti ja työnjälki oli siistiä.
Olemme erittäin tyytyväisiä.
Palvelu on ollut ystävällistä asiantuntevaa, osaavaa ja ratkaisuhakuista. Myös viestintä on sujunut hyvin.

Matkalla KEKEn kanssa
Rannikkopajoille on vuoden 2016 aikana ilmestynyt uusi pajalainen KEKE,
jonka kanssa useat pajapisteet ovat tehneet yhteistyötä. Yhteistyö on ollut
kiintoisaa ja yhdessä oppimisen matkalla on kerrytetty uusia tietoja ja taitoja
- haastettu vanhaa ja avauduttu uudelle. KEKE on ollut positiivisesti yllättynyt
saamastaan vastaanotosta.
KEKE on ollut kanssamme käsittelemässä lähiluontoa, kaupunkikuviamme,
työhyvinvointia sekä ollut mentorina lajittelun nykyaikaistamisessa. Lisäksi
olemme määritelleet hänen kanssaan Rannikkopajojen kestävän kehityksen
nykytilan. KEKE on myös mukana vuonna 2017 Suomi 100- vuotta juhlallisuuksissa.
KEKE kiittääkin kaikkia hänen mukanaan olleita pajalaisia. Jatkukoon
yhteistyömme yhtä huikeana tästä edespäin. Yhteistyössä on voimaa!
Ympäristökasvatuksen opiskelija Tuula 4-pajalta
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NUORTEN OSALLISUUS

V

iime vuosina Rannikkopajoilla on erityisesti panostettu nuorten ajatusten ja mielipiteiden kuulemiseen.
Suuriksen yksikössä aloitti syksyllä 2015 Pajaneuvosto, johon osallistuu kaksi nuorta Suuriksen kultakin
pajalta. Haminan pajoilla aloitti keväällä 2016 Aamupäivän pajarit, johon kuuluvat kaikki Haminan pajojen
nuoret. Nuorten ovat olleet tyytyväisiä osallisuusryhmien toimintaan:

” Pajarit ovat hyvä asia, koska niissä voi tuoda esille mielipiteitä ja toivomuksia työtilojen
suhteen. Pajareis on hyvä puhua asiat selviksi porukalla. Siinä saa kaikki ääntään kuuluviin ja
jos jotain asioita on huonosti tms niin saadaan käsiteltyä niitä porukalla. Pajareissa sovitaan
myös yhteisiä asioita ja saa paljon toivoo että missä mennään. Että ihan hyvä käytäntö tuo
aamupäivän pajarit”.

”Pajaneuvostossa päästään ideoimaan yhdessä. Se kehittää pajoilla toimintaa ja yhteistyötä.
Joukossa viisaus tiivistyy.”

LISÄOPPIA JA YHTEISHENKEÄ

R

annikkopajojen toimintaan kuuluu erilaiset koulutukset ja toimintapäivät. Vuosittain pajalaiset käyvät koulutuksissa yli
600 koulutuspäivän edestä. Rannikkopajoilla on henkilöstöstä koostuva koulutustyöryhmä, joka järjestää ja koordinoi
koulutuksia, infoja ja toimintapäiviä. Koulutusten ja infojen sisällöt vaihtelevat tarpeen ja tarjonnan mukaisesti. Vuosittain
tarjolla on kuitenkin aina alkusammutuskoulutusta sekä EA1-, hygieniaosaamis- ja työturvallisuuskorttikoulutuksia. Erilaisia
infoja järjestetään yhteistyössä eri toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Esimerkiksi Kymenlaakson Marttojen kanssa
on tehty yhteistyötä jo useamman vuoden ajan arkiruoka- ja taloustietoasioiden parissa. Sen lisäksi esimerkiksi ammattiliitot
ovat käyneet pitämässä infoja työelämän pelisäännöistä, A-klinikan työntekijä keskustelemassa nuorten kanssa päihteiden
haitoista sekä kaupungin suuhygienisti kertomassa suun terveydenhoidosta.
Koulutusten lisäksi pajoilla järjestetään kaikkia rannikkopajalaisia koskevia toimintapäiviä. Talvella on kokoonnuttu yhteen
mäenlaskurientojen merkeissä ja alkusyksystä on perinteisesti kisailtu leikkimielisissä pajaolympialaisissa. Monesti näissä
tapahtumissa nuorille selviää, että olemme aika iso porukka ympäri eteläistä Kymenlaaksoa. Yhteisten toimintapäivien lisäksi
Rannikkopajoilla järjestetään myös talokohtaisia tyhypäiviä erilaisin teemoin ja ohjelmin. Viime vuosien yhtenä painopisteenä
on ollut liikunnan ja hyvinvoinnin lisääminen pajojen työarkeen.
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TYÖPAJAKONKARIN AATOKSIA

J

uha Ensolalla on takana lähes kolmekymmentä vuotta kestänyt ura työpajatoiminnassa. Ura alkoi vuonna
1987 Mariankatu 24:n puupajalla aikana, jolloin nuorten työpajoja alettiin perustaa valtakunnallisesti.
Näiden vuosien aikana Juha on ehtinyt työskennellä erilaisissa tehtävissä ja nähdä erilaisia vaiheita työpajojen ja Rannikkopajojen kehityksessä.

- Toiminnan laajentuminen on ollut hienoa seurattavaa. Alussa meitä oli kaksi pajaohjaajaa ja puolikas nuorisosihteeri, nyt henkilöstöä on lähes neljäkymmentä. Asiakkaille tarjottavien palveluiden kirjo on erittäin kattava.
Olin vuosituhannen vaihteessa eräässä koulutusryhmässä, jossa oli osanottajia ympäri Suomea eri pajoilta ja
siellä kehiteltiin ajatuksia palveluista jotka ovat tänään käytössä. Hienoa on nähdä miten visiot ovat toteutuneet,
miettii Juha Ensola.
Juha Ensola lisää, että Rannikkopajat on ollut käytännössä koko toimintansa ajan pajatoiminnan kehityksen
kärkiryhmässä huolimatta siitä, että oli aluksi pieni toimija valtakunnallisesti. Esimerkiksi Rannikkopajat palkkasi ensimmäisten joukossa yksilövalmentajan työvalmentajien tueksi. Juha Ensola haluaa nostaa myös esille
Rannikkopajojen pioneerityön laatutyön parissa. Sillä on ollut suuri vaikutus toiminnan näkyvyyteen etenkin
yhteistyökumppaneiden ja rahoittajien silmissä. Sen myötä Rannikkopajat on saanut resursseja toimintojen
monipuolistamiseen ja kehittämiseen.
Juha Ensola kertoo, että vuosiin on mahtunut upeita kokemuksia, uusia ihania tuttavuuksia, upeita matkoja ja
ennen kaikkea ja nimenomaan mahtavia nuoria. Juha on ollut kehittämässä Rannikkopajojen kansainvälistä
toimintaa ja on erityisen iloinen, että nuorille on voitu tarjota hyviä kokemuksia. Hänellä on ollut ilo tehdä työtä
nuorten kanssa ja nähdä aika-ajoin sen miten he löytävät elämäänsä suunnan. Juha miettii myös, että vuosien
saatossa työpajojen arvostus koko laajassa palvelukentässä on lisääntynyt.
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Opinnollistamisesta sanottua
“Tulee oikee tekeminen näkyväksi”
“Mä löysin ammattisanoja tekemiseen”
“Näist valokuvist näkee mitä me ollaan tehty”
“Osaamiskartasta näkee hyvin mitä pitää osata”

“Työkokeilijan osaaminen tulee näkyväksi yksityiskohtaisemmin”
“Tulee tietoiseksi omasta osaamisestaan ja osaa markkinoida sitä
esim. työhaastattelutilanteessa ja koulutuksiin hakeutumisessa”
“Työpajalla tunnistettu osaaminen/suoritetut tutkinnon osat mahdollista myöhemmin tunnustaa osaksi perustutkintoa”

-Oppimisympäristön, oppimisyhteisön sekä oppimisen ja osaamisen
tunnistamisesta.
-Oppimista ja osaamista kerryttävien käytäntöjen toteuttamisesta
-Jatkuvan kehittymisen periaatteen omaksumisesta sekä siihen
sitoutumisesta yhteisö- ja yksilötasolla.

Opinnollistaminen pähkinän kuoressa

Opinnollistaminen muodostuu

-Aikaisemmin kartutetun osaamisen tunnistaminen
-Suunnitelmallinen osaamisen kerryttäminen tunnistetussa oppimisympäristössä
-Osaamisen vertaaminen ammatillisten perustutkintojen perusteisiin
ja sen ilmaiseminen opetussuunnitelman kielellä
-Osaamisen dokumentoiminen osaamistodistukseen

-Kuvaus työpajalla tunnistetusta osaamisesta
-Opintoihin siirtyessä osaamistodistus toimii osaamisen näkyväksi tekijänä
-Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen, tunnustaminen ja hyödyntäminen osana opintoja
-Osaamistodistuksen sisältö on rakennettu tutkinnon perusteiden arviointikohteiden ja -kriteerien pohjalta
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Osaamistodistus

K

PAJAPOLKUJA...
uka olet?
Lenni Marttila, taustoista sanoisin että normaalin karhulalaisen taustat.

Parasta
pajalla oli:

“Ruoan teko ja siinä onnistuminen, oivaltaminen
ja miten niitä raaka-aineita
käsiteltiin”.

Peruskoulun jälkeen?
Lähdin opiskelemaan LVI-alaa, 3 vuotta vierähti siellä.
Minua ei kiinnostanut ne asiat yhtään. Sit jos kiinnostus on täysin nolla,
ni eihän siitä sitten tullut mitään. Minulla oli urheilijakoulutus siinä rinnalla ja
sitä käytin aika paljon hyväkseni ja keskityinkin siihen vähän enemmän kuin
ammatilliseen puoleen. Töitä tein ehkä sellaisen vuosi-puolitoista, siihen riitti jotenkin kiinnostus.
Se homma tyssähti siihen että kaaduin pyörällä ja olkapää meni säpäleiksi.

Aikasi pajalla?
Työkkäristä tuli osoitus haastatteluun Puutyöpajalle. Huomasin, että siellä oli myös Keittiöpaja. Pyydettiin sitten
Keittiöpajan työvalmentajat haastatteluun mukaan ja pääsinkin sitten Keittiöpajalle. Ensimmäiset kuukaudet
opeteltiin tuntemaan toisemme ja gastronomian periaatteita. Se tuntui sellaselta mukavalta hommalta jota
jaksoi tehdä.
Parhaat kokemukset pajajakson aikana?
Ruoan teko ja siinä onnistuminen, oivaltaminen ja miten niitä raaka-aineita käsiteltiin.
Haastavinta oli vastuun lisääntyminen.
Kuinka päädyit oppisopimuskoulutukseen?
En tarkalleen muista kuinka asiat eteni, tarvitsin uuden kouluksen koska en pystynyt enää LVI-asentajan työtä
tekemään koska loukkasin olkapääni ja vähitellen oppisopimuspaikka aukesi Keittiöpajalta.
Millaiset puitteet Rannikkopajat tarjoaa?
Omasta kokemuksesta Keittiöpajoilta niin äärettömän hyvät, nuori saa palkkaa, tukea työelämään siirtymisessä ja muutenkin elämän hallinnassa. Organisaation joustavuus on yksi parhaista puolista.
Miten työn ja opintojaksojen sovittaminen onnistui?
Todella hyvin, ei ollut mitään ongelmia missään vaiheessa kummaltakaan puolelta, oppilaitoksen tai pajan
puolelta. Kaikki meni niin kuin oltiin sovittu ja suunniteltu.
Mitä teit valmistumisen jälkeen?
Sen jälkeen olen ollut pelkästään töissä Kymijoen ravintopalvelussa. Aluksi tuuraajan paikalla ja myöhemmin
avautui vakituinen työpaikka sieltä.
Sana vapaa
Todella hyvä organisaatio ja käyttäkää hyväksi tämä mahdollisuus joka teille on tarjottu.
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“Vinkiksi annan, että
reippaalla ja positiivisella
asenteella pääsee jo
pitkälle”.

T

ulin Seinättömän asiakkaaksi helmikuussa 2016. Olin ollut työttömänä vajaa vuoden verran ja hakeuduin Seinättömälle
pajalle TE-hallinnon asiantuntija Kirsi Nopasen suosituksesta. Laitoin itse hakemuksen Seinättömälle pajalle ja yksilövalmentaja Johanna Virtanen otti minuun yhteyttä. Aloimme heti yhdessä kartoittaa erilaisia työkokeilupaikkoja. Olin jonkun
aikaa miettinyt myynti- ja asiakaspalvelutehtäviä, mutta en ollut lainkaan varma olisiko se ”oma juttuni”. Kartoittaessamme
työkokeilupaikkoja ehdotin itse Clas Ohlsonia, sillä olin kuullut siitä paljon positiivista tuttavapiirin kautta. Ajattelin rohkeasti
lähteä kokeiluun. Jo ensimmäisen viikon aikana minulle tuli varma tunne, paikka vaikutti tosi mielenkiintoiselta ja pääsin
nopeasti mukaan yrityksen tehtäviin ja porukkaan. Seuraavat viikot vain vahvistivat ajatustani, että myyntiala on minun juttuni. Kahden kuukauden työkokeilun päättyessä myyntipäällikkö Anu Koistinen ilmoitti minulle, että he ottaisivat mielellään
minut kesätöihin ja tällä tiellä olen edelleen!
Olen viihtynyt loistavasti. Työporukka on nuorekas ja mukava ja tulen kaikkien kanssa toimeen. Osasta työtovereita on tullut
jo ystäviänikin. Suosittelen työkokeilua kaikille, jotka pohtivat esim. alanvaihtoa. Vinkiksi annan, että reippaalla ja positiivisella asenteella pääsee jo pitkälle, siitä on paljon apua varsinkin alussa. Toki oma mielenkiinto ja motivaatio auttavat myös
paljon. Rohkeasti vain kokeilemaan!”

JUHLAVUODEN
OHJELMAA:

Markus Laakso

Nuoret mukana tapahtumatuotannossa!
“Järjestimme Tullaan tutuiksi 2 tapahtuman
Pyhtään nuorille 16.11.2016. Huutjärven
koulun oppilaiden lisäksi tapahtumaan otti
osaa myös muutamia muiden paikkakuntien nuoria, mainostus oli siis mennyt hyvin
perille. Suunnittelimme tapahtumaa pitkin
syksyä, joten oli hieno tapahtumapäivänä
huomata kuinka asiat sujuivat odotetusti.
Rajapajan hyvän yhteishengen ansiosta
tehtävät tuntuivat mielekkäiltä. Mukaan
saatiin onneksi monen eri koulutusalan
esittelijöitä, jotka toivat mukanaan myös
omia nuoriaan paikalle kertomaan omakohtaisesti opiskelusta. Oli mukavaa kun oli
muitakin Rannikkopajojen pajoja mukana.
Osa esittelijöistä oli ennestään tuttuja,
mutta oli myös esittelijöitä joilta sain itsekin
uutta infoa”.

Avoimet Ovet tapahtumat:
-11.2. Klo 10-14 Rannikkopajat mukana Ekamin avoimien ovien
päivässä Haminan ja Kotekon kampuksilla. Haminan paja sekä
pajapuoti avoinna!
-14.2. Klo 10-14 Opintokeskus Karhussa keittiö- ja kädentaitopajat, Ratakatu 14, KOTKA, myynnissä erilaisia leivonnaisia
ja pajatuotteita
-23.2. Klo 11-20 Virolahden Rajapajan, Virojoentie 7, pajatilojen
esittelyä, pajatuotteita myynnissä, kahvitarjoilu
-18.5. Klo 12-20 Suuriksen pajojen avoimet ovet.
Suursaarenkatu 3, KOTKA. (Ohjelma tarkentuu lähemmin).
Meripäivillä tapahtuu:
-12. -15.7 Lounaskahvila Kalaranta avoinna, Tornatorintie 15.
-Rannikkopajat 10 v. avoin näyttely Puuvenekeskuksen hallissa,
Tornatorintie 15 ja uusien ja vanhojen pajalaisten tapaaminen
torstaina 13.7. Klo 14 - 18. Tervetuloa!
Juhlavuoden päättää Rannikkopajojen Kotekon kampuksen
uusien pajatilojen avajaiset. Seuraa ilmoitteluamme Facebookissa
tai http://www.ekami.fi/rannikkopajat

Jonna Mutku, Rajapaja
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VOIMAUTTAVA VALOKUVAUS

V

oimauttava valokuvaus on sosiaalikasvattaja Miina Savolaisen kehittämä menetelmä, jota on
käytetty Rannikkopajoilla useamman vuoden ajan. Tähän mennessä päähenkilöitä on ollut mukana
reilut 30.
”Kuvausprosessin voima perustuu korjaaviin katseisiin ja nähdyksi tulemiseen. Ihmisen kuva itsestä,
toisista ihmisistä ja maailmasta syntyy alkujaan aistisessa peilaussuhteessa lapsen tärkeiden ihmisten kanssa. Miten nämä ihmiset katsovat ja koskevat lasta sekä peilaavat lapselle omilla kasvoillaan ja myötäelämisellään tämän sisäistä maailmaa, antaa lapselle kokemuksen liittymisestä toisiin
ihmisiin, ymmärretyksi ja kuulluksi tulemisesta sekä omasta arvokkuudesta. Koska valokuvausprosessi perustuu näköaistiin, tavoittaa se hyvin juuri ihmisen nähdyksi tulemisen ja näkymättömyyden
historiaan liittyvää abstraktia ja tunnepitoista, vaikeasti sanallistettavaa ainesta”. (Miina Savolainen)
Kuvausprosessi kestää useamman viikon. Kuvausretket teemme hyvin pienissä porukoissa ja toteutetaan lähiluonnon maisemia hyödyntäen, mutta myös kaupunkiympäristö tai studio käy, mikä
milloinkin on tarpeen. Aloitamme tutustumalla albumikuviin ja niiden merkityksellisyyden pohtimiseen. Niissä on kuvattu sitä, joka on tuntunut arvokkaalta ja muistamisen arvoiselta. Monesti valokuvaus voi olla myös vallankäyttöä, kuvaaja päättää miten hän näkee henkilön. Tässä menetelmässä
päähenkilö itse määrittelee miten hän haluaa tulla nähdyksi. Valokuvan kyky sekoittaa totta ja fiktiota
antaa mahdollisuuden tuoda esille asioita, mitkä ovat ehkä vasta hennosti olemassa, jääneet jostakin
syystä taka-alalle tai piiloon.
Toista ihmistä ei voi voimauttaa, mutta tämä yhteinen matka antaa tilaa päähenkilön tuoda näkyväksi
itselle tärkeitä ja merkityksellisiä puolia. Se hyvä mikä on tuotu esille jaettavaksi, voi alkaa vahvistua
ja saada enemmän tilaa ajatuksissa ja toiminnassa. Tulla kuulluksi ja nähdyksi siten kun itselle on
tärkeää, monesti se koetaan hyvin voimauttavana.
Itselleni jokainen kuvausreissu on ollut vaikuttava kokemus, joka vahvistaa uskallusta olla läsnä, ilman ammatillista roolia. Ensimmäiset kuvaukset on toteutettu jo seitsemän vuotta sitten ja vieläkin
olen saanut palautetta, että kuvausprosessi ja otetut kuvat on koettu arvokkaiksi ja vain kukin
päähenkilö itse tietää mitä kaikkea kuvaan sisältyykään ja minkälainen matka niistä on alkanut.
Leila Katajameri, työvalmentaja

i voimauttaa, mutta
“Toista ihmistä ei vo
antaa tilaa päähentämä yhteinen matka
i itselle tärkeitä ja
kilön tuoda näkyväks
”.
merkityksellisiä puolia
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“Yhdessä ja
ainutkertaisina”

Valmennuspäällikön aatoksia synttäreiden kynnyksellä

V

aikkakin työskentelen Kotkansaarelta Kotekolta käsin, työpaikkani on koko Rannikkopajat ja 40 työkaveria Kotkassa Suuriksella, Opintokeskus Karhussa ja Lounaskahvila
Kalarannassa sekä Haminan kampuksen ja Virojoen pajoilla.

e yhdessä nuorten
“Ajattelen että teemm
in se antaa meille
kanssa työtämme. Va
llisuuden suunnata
työntekijöille mahdo
saiseksi”.
toimintaamme ajanta

Toimintomme eli nuorten ja aikuisten työpajat, Starttipaja sekä Etsivä nuorisotyö ovat keskenäänkin hyvin erilaisia ja oman näköisiä.
Rannikkopajojen toiminnasta löytyy monenlaisia mahdollisuuksia
erilaisessa elämäntilanteessa oleville nuorille. Erityisen ilahtunut
olen entistäkin kansainvälisemmästä toiminnasta ja tällä hetkellä työstämästäni vastavierailustamme sekä suunnitelmissa
olevasta nuorten harjoittelujaksosta Espanjan Kanariansaarille.
Omassa työssäni tuen taitavia työntekijöitämme heidän
työssään. Työpajoilla ja Etsivässä nuorisotyössä tehdään liikkuvaa työtä, käydään nuoren tapaamisissa sekä tehdään
tarvittaessa yhteistä työtä nuoren verkoston kanssa. Usein
tämäkin on se kohta, jossa nuori tarvitsee mukana kulkijaa.
Osa nuorista ei syystä tai toisesta saa oman elämänsä matkasta kiinni, vaan kohtaa haasteita ennen oman koulutuspolun ja
työelämän löytymistä tai niiden varrella. Meidän tehtävämme on
huomata, tulla vastaan, kohdata ja auttaa löytämään itselle merkityksellisiä ja tulevaisuuteen suuntaavia askeleita. Se että pääsee
mukaan, on itsessään jo arvokasta ja tärkeää meille jokaiselle.
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Tia-Marika Sohlman arvontaonnettarena työvalmentaja Kikka Tykän
kanssa.

Tässä matkassa saamme olla mukana ja usein kuulemassa
myös onnistumisista. Ajattelen että teemme yhdessä nuorten
kanssa työtämme. Vain se antaa meille mahdollisuuden suunnata toimintaamme ajantasaiseksi. Yhdessä ja ainutkertaisina,
niin nuoret kuin työntekijätkin. Yhteisen työn voima on mahtava. Joskus siitä tulee juuri oikeanlainen ja tässä kohtaa sen
pienen tai suurenkin kynnyksen ylittävä.
Tia-Marika Sohlman, valmennuspäällikkö
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ETSIVÄ NUORISOTYÖ -FINDERS Pyhtää-Kotka-Hamina-Virolahti-Miehikkälä
Etsivän nuorisotyön ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria. Palvelu painottuu
kuitenkin 16-vuotiaista nuorista ylöspäin. Pääkohderyhmänä ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden
ulkopuolella olevat nuoret tai nuoret, jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut.
Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa. Finders toimii KotkaHaminan seudun koulutuskuntayhtymän/Rannikkopajojen alaisuudessa, jonka kanssa ko. kunnat
ovat solmineet vuosittain tarkistettavan ostopalvelusopimuksen. Etsivää nuorisotyötä on toteutettu
alueella vuodesta 2008 alkaen.

Taustaa
Hallitus päätti joulukuussa 2007 kohdentaa nuorten matalapalkkatukeen osoitetusta määrärahasta valtionavustusta nuorisotoimen, opetustoimen sekä työhallinnon palvelujen parantamiseen. Uudelleen kohdentamisessa tehtiin uusia
avauksia, kuten esimerkiksi nuorten työpajatoimintaan liittyvän etsivän nuorisotyön käynnistäminen. Etsivän nuorisotyön oli ja on tarkoitus toteuttaa varhaisen
puuttumisen ideaa. Etsivän työn kohderyhmäksi määriteltiin alle 29-vuotiaat
nuoret, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea tavoittaakseen julkisen sektorin palvelut tai jotka ovat vaarassa
syrjäytyä.
Etsivä työparitoiminta (nykyään etsivä nuorisotyö) jatkaa osaltaan erityisnuorisotyön perinteistä etsivää työtä, joka kehitettiin Oslossa yli kolmenkymmentä vuotta sitten. Etenkin maaseutumaisissa kunnissa perinteisen katutyön tilalle näyttää kehittyvän verkostomainen työote, jossa nuoria asiakkaita etsitään julkisten
palvelujen “välistä”. Nämä nuoret ovat joko niitä, joilta puuttuu oma-aloitekyky
saavuttaa julkisen sektorin palvelut tai jotka eivät syystä taikka toisesta jaksa
suorittaa loppuun heille kohdennettua palvelua olipa se sitten opiskelua, työharjoittelua tai muuta aktivoivaa toimintaa.

Asiakkuudet

Etsivä nuorisotyö - Finders aloitti toimintansa kahden työntekijän voimin ensimmäisten työparien joukossa 1.5.2008 Rannikkopajojen alaisuudessa.

Etsivä nuorisotyö - Finders on ohjannut yksilövalmennuksena yli tuhat nuorta viiden kunnan alueella
toimintansa aikana. Ohjaustoiminnan lisäksi etsivä nuorisotyö on tavoittanut erilaisten tapahtumien
ja toimintojen kautta tuhansia nuoria. Lisäksi etsivä nuorisotyö on vastaanottanut lain velvoittamia
ilmoituksia oppilaitoksilta ja puolustusvoimilta yhteensä yli 800 kappaletta.
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Etsivän nuorisotyön asiakasprofiili 2015-2016
Mies, 20 vuotta,
suorittamassa
ammatillista perustutkintoa

Asuu omassa vuokra-asunnossa,
saa opintotukea.

Ottaa itse yhteyttä Etsiviin

Ensi- ja toissijainen toimenpide:
- Palveluohjaus; Kokonaistilanteen ja vaihtoehtojen kartoitus, ohjauskeskustelut, motivointi ja tsemppaus
- Yleinen asioiden hoito, verkoston konsultointi
- Toimeentuloon liittyvät palvelut
- Asumiseen liittyvät palvelut/sosiaalitoimen palvelut/jatkanut opintoja

Ohjauksessa 3,4 kk

Tilastollisesti Etsivän nuorisotyön tyypillinen asiakas lähivuosien aikana on ollut ammatillisessa koulutuksessa
opiskeleva nuori mies, joka ottaa itse yhteyttä etsiviin, asuu yleisimmin omassa vuokra-asunnossa sekä saa
opintotukea. Usean nuoren kohdalla yhteydenotto tapahtuu tilanteessa, jossa opinnot on vaarassa keskeytyä
tai keskeytymässä ja nuori haluaa selvitellä asioita, jotta voisi jatkaa opintoja tai sitten uutta tekemistä opintojen sijaan. Näitä asioita ovat muun muassa erilaiset koulutusvaihtoehdot, virastoasioinnit, asumiseen/asunnon
löytämiseen liittyvät asiat ja töiden löytyminen. Etsivän nuorisotyön tarjoamat yleisimmät toimenpiteet koostuvat ohjauskeskusteluista, motivoinnista ja tsemppauksesta, raha- ja asuntoasioiden hoidosta, muistuttelusta
ja kokonaistilanteen hahmottamisesta ja selkiyttämisestä.
Asiakaskunta etsivässä nuorisotyössä on laaja ja monipuolinen. Nuoret tulevat monesti yhden asian vuoksi,
mutta harvemmin asioiden hoito ja selvittäminen jää siihen yhteen, vaan ohjaussuhteen aikana hoidettavia
asioita nousee esiin useampia. Ohjauksessa on nuoria, jotka hyötyvät hyvinkin kevyestä tuesta, esimerkiksi
täytetään yhdessä opintotukihakemuksia tai toimeentulotukihakemuksia, mutta intensiivisempää tukea tarvitsevilla nuorilla hoidettavien asioiden kirjo voi olla paljon laajempaa ja haastavampaa. Päivärytmi on sekaisin,
haasteet toimeentulossa (velat, maksuhäiriöt ja toimeentulon epäsäännöllisyys), haasteet terveydentilassa (sekä
somaattiset että psyykkiset) sekä nousevana trendinä asumiseen liittyvät haasteet, kuten häädön saaminen
ja siitä koituvat haasteet tai kodittomuus. Suunnitelmaa rakennetaan pikkuhiljaa askel kerrallaan, niin että
jonkinlainen toiminta voisi jatkossa mahdollistua. Etsiviltä odotetaan ja toivotaan “muistuttelua”, selkokielistä
ohjausta (tulkkina toimimista) tilanteen kokonaisvaltaista näkemystä ja asiantuntijuutta em. asioissa.
Lisätietoja Finderskotka.fi
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ASIAKKUUDET / OHJAUTUMINEN
Asiakkuudet 2016

Sijoittuminen työpajatoiminnassa

Rannikkopajat - rahoitus
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Millaisiin toimintoihin nuoria on ensisijaisesti ohjattu?

Mielenterveyspalvelut 3,4 %
Sosiaalitoimen
Palvelut 13,7 %

Keskeyttänyt
aktiivitoimenpiteen 16,2 %

MUUT TOIMENPITEET mm.
Neuvonta- ja asiointiapu,
motivointi, tilanteen ja
palvelutarpeen kartoitus,
koulunkäynnin tuki, arjenhallinnan tukeminen...

Liikunta, nuorisotoimen ja
vapaa-ajan palvelut 0,9 %
Ohjaava ja valmistava
ammaatillinen koulutus 2,6 %

17,1%

16,2 %

Aloittanut ammatilliset
perusopinnot 3,4 %
Jatkanut ammatillisia
perusopintoja 8,5 %

19,7 %
36,8 %

Muut ammatilliset
opinnot 0,9 %

9,4 %

Hakenut opiskelemaan /
ohjattu koulupaikan
haussa 0,9 %

Muut toimenpiteet
25,6%

Muu opiskelu 3,4 %
Te-toimiston
työkokeilu 2,6 %
Te-toimiston toimenpide,
muut palvelut 3,4 %

Asumiseen liittyvät
palvelut 9,4 %
Starttivalmennus 1,7 %

Työpaja 3,4 %

Muut toimenpiteet

Opinnot

Työhön liittyvät toimenpiteet

Ei toimenpiteessä

Sosiaali- ja terveystoimen palvelut
Liikunta, nuoriso ja vapaa-ajan palvelut

Miksi työpajatoiminta kannattaa?
Työpajan tehtävä kunnan näkökulmasta on pienentää työttömyyden
kunnalle aiheuttamia kustannuksia:
+
+
+
+
+

asiakkaiden aktivointi, elämänhallinta, tuki, valmennuspalvelut
syrjäytymisen ja työttömyyden pitkittymisen ennaltaehkäisy
koulutukseen ohjaaminen
asiakkaalle työnhakuvalmiudet, työelämän pelisäännöt haltuun
työpaikan löytyminen tai muu suunnitelman mukainen positiivinen tulos
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PAJATOIMINNOT
ATK- MEDIAPAJA
ATK-Mediapajalla ratkotaan erilaisia tietokoneisiin ja älylaitteisiin liittyviä
ongelmia. Pajalla tehdään monipuolisesti graafista suunnittelua sekä
toteutusta kuten esitteitä, mainoksia, julisteita ja käyntikortteja. Lisäksi
pajalla toteutetaan mm. ikkuna ja kylttiteippauksia sekä www-sivuja.
Mediaprojekteihin sisältyy valo- ja videokuvausta (myös ilmakuvaus)
sekä kuva- ja äänieditointia.

TAIDEPAJA
Taidepaja toteuttaa monenlaisia asiakaslähtöisiä luovien
alojen töitä. Valmistamme tilauksesta mm. näytelmiä,
draamatyöpajoja, animaatioita ja mainosjulisteita.
Varastostamme löytyy myös naamiaisasuja vuokraukseen.

TYÖPALVELUPAJAT
Työpalvelupajat sijaitsevat Kotkansaarella ja Karhulassa.
Työpalvelupajoilla tehdään pienimuotoisia remontteja,
rakennusaputöitä ja muuttoja. Työpalvelupajoilla tehdään vuodenajoista riippuen erilaisia kiinteistönhoitoon
kuuluvia töitä, kuten rännien puhdistus ja lumityöt.

KEITTIÖPAJA
Keittiöpaja sijaitsee Opintokeskus Karhussa Karhulassa.
Pajalla tehdään arkisin lounas ja tilauksesta ruokatarjoilua
tapahtumiin. Keittiöpajalla valmistetaan ihania leivonnaisia ja kakkuja niin osetettavaksi paikan päältä sekä
tilauksesta. Ruokalistat löytyvät Rannikkopajojen Facebookista.
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KÄDENTAITOPAJA
Kädentaitopaja sijaitsee Opintokeskus Karhussa Karhulassa. Kädentaitopajalta voi tilata erilaisia ompelutöitä sisustustekstiileistä vaatteiden korjaukseen ja muokkaukseen.
Pajalla myös suunnitellaan ja valmistetaan erilaisia lahjatuotteita.

PUUTYÖPAJA
Puutyöpaja sijaitsee Opintokeskus Karhussa
Karhulassa. Puutyöpajalla tehdään huonekalujen
kunnostusta sekä uusien huonekalujen, lahja- ja
käyttöesineiden suunnittelua ja valmistusta.

TALKKARIPAJA
Haminan talkkaripajalla tehdään erilaisia kiinteistöpalvelutehtäviä vuodenajoista
riippuen. Pajalla tehdään myös kaupungin sosiaalitoimen muuttoja, Haminan kirjaston kirjojen kuljetusta ja EKAMIn sisäisen postin kuljettamista. Talkkaripajalla
tehdään pienimuotoisia huonekalujen kunnostustöitä.

KODINPAJA
Haminan Kodinpaja sijaitsee Haminan kampuksella, siellä suunnitellaan ja valmistetaan lahja- ja käyttöesineitä mm. lasista ja keramiikasta. Pajapuoti toimii
myös samoissa tiloissa, jossa tuotteiden esillepano ja asiakaspalvelu on työnä.
Kauppa-asioinnit ja veteraanien kotona tehtävät siivoustyöt ovat myös osa toimintaa.

RAJAPAJA
Rajapajalla (Virolahti / Miehikkälä alueella) tehdään erilaisia kädentaidollisia töitä. Osaamista
ei tarvitse olla etukäteen, kiinnostus riittää. Työt ovat tilaustöitä, kuten korjausompelua,
huonekaluverhoilua, kudontaa, pieniä puutöitä, pientulostusta sekä kodin askareita vaikkapa
puunkantoa, nurmenleikkuuta ja maalaustöitä. Toimimme voimavarojesi mukaisesti arjenhallintaa tukien ja työpaikan pelisääntöjä noudattaen.
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PAJATOIMINNOT
4-PAJA
4-pajalla on tavoitteena löytää arjenhallinta uudelleen ja saada oman elämän asiat järjestykseen. 4-paja
toimii ponnahduslautana siirtyessä ammatillisille pajoille, opiskelemaan tai työkokeiluun. Työtapamme on
yksilökeskeinen ja toimimme aktiivisesti eri verkostoissa. Menetelminä ovat yksilö- ja ryhmävalmennus.

7-PAJA
7-paja antaa mahdollisuuden löytää päivärytmi, kehittää omaa osaamistaan kädentaidoissa (mm. keramiikka-,
tiffany-, ompelu-, puutyöt, leivonta, kokkaus) sekä lisäämään sosiaalisia taitoja. 7-pajalta on mahdollisuus siirtyä
ammatillisille pajoille, työkokeiluun tai opiskelemaan.

OPPIMISVALMENNUS

Oppimisvalmennusta toteutetaan Haminan kampuksella. Se on tarkoitettu Haminalaisille 24-45 vuotiaille,
joiden työttömyys on pitkittynyt ja harkinnassa on koulutukseen hakeutuminen. Tavoitteena on omien oppimistaitojen vahvistaminen ja oman osaamisen tunnistaminen.

SEINÄTÖN PAJA
Seinättömän pajan toiminta tapahtuu yrityksissä, joissa nuori 17-29-vuotias on pääasiassa
työkokeilussa. Yksilövalmentajan tuella nuori voi löytää sopivan alan ja ammatinvalinta selkeytyy.
Seinättömän pajan kautta nuori saa apua myös opiskelupaikan etsimiseen tai oppisopimukseen.

YRITTÄJYYS
IMAKE-Hanke on Otsakorpi-säätiön tammikuussa 2017 myöntämä hankerahoitus, joka mahdollistaa Ekamin opiskelijoiden, työpajojen ja yritysten välisen yhteistyön. Hanketta varten on perusteilla oppimisosuuskunta, jossa toimii Ekamista valmistuvia nuoria sekä yksi Rannikkopajojen nuori.

LOUNASKAHVILA
KALARANTA
Lounaskahvila Kalaranta sijaitsee Kotkansaarella Kantasatamassa. Kahvilassa nuoret suunnittelevat lounasmenun, valmistavat lounaan ja kahvilatuotteet. Kalarannan tiloja voi myös vuokrata erilaisiin tilaisuuksiin ja juhliin.
Kalarannassa toimii myös pajapuoti, jossa on myynnissä eri pajojen tekemiä
tuotteita. Ruokalista --> http://ekami.fi/palvelut-asiakkaille/ravintolat
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STARTTIPAJA
Starttipaja on suunnattu alle 17-vuotiaille nuorille. Starttipajalla on mahdollista saada lisäpisteitä kevään
yhteishakuun. Starttipajalla voi korottaa peruskoulun päättötodistuksen numeroita, tutustua eri ammattialoihin sekä saada tukea oppimisvalmiuksiinsa. Starttipajavuodesta voi tehdä omannäköisen ja
sisällöltään omia tarpeitaan vastaavan. Starttipajalaiset ovat sekä Ekamin opiskelijoita sekä Rannikkopajojen nuoria.

MONIKULTTUURISUUSPAJA KUUNARI
Monikulttuurisuuspaja - Kuunariin voi tulla kotkalainen
17-29-vuotias maahanmuuttaja, joka on kotoutumisvaiheessa. Kuunarissa tutustutaan työntekoon ammatillisilla pajoilla,
saa apua koulutukseen hakeutumiseen tai työkokeiluun.

AIKUISTEN PAJA SUUNTA
Aikuisten paja - Suuntaan voi tulla kotkalainen 29-45-vuotias aikuinen, jolla
työttömyys on pitkittynyt. Suunnan avulla löytää uuden polun työelämään,
koulutukseen tai työkokeiluun. Suunnan kautta pääsee myös terveystarkastukseen ja hammashoidon tarkastukseen.

YKSILÖVALMENNUS
Jokaisessa toimipisteessä on oma yksilövalmentajansa, jotka tukee nuoria eri elämäntilaisiin liittyvissä asioissa, kuten henkilökohtaisten asioiden
selvittelyssä ja viranomaisten kanssa asioitaessa. Tavoitteena on selkeyttää
omaa näkemystä tulevaisuudesta ja auttaa löytämään oman näköinen polku
kohti koulutus- tai työelämää. Yksilövalmentajat työskentelevät yhteistyössä
sosiaali-, terveys-, koulutus- ja työllisyysalan asiantuntijoiden kanssa.
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WWW.EKAMI.FI/RANNIKKOPAJAT
Facebook.com/rannikkopajat
Hallinto, Seinätön paja, Suunta, Kuunari
Kymenlaaksonkatu 29, 48100 KOTKA
Talkkaripaja, Kodinpaja, oppimisvalmennus ja 7-paja
Kadettikoulunkatu 18, 49400 Hamina
Keittiö-, Kädentaito-, Puu- ja Työpalvelupaja, Seinätön paja
Ratakatu 14, 48600 KOTKA
Etsivä nuorisotyö, ATK- ja Media-, Startti-, Taide-, Työpalvelu- ja 4-paja
Suursaarenkatu 3, 48100 KOTKA
Rajapaja
Virojoentie 7, 49900 Virolahti
Lounaskahvila Kalaranta
Tornatorintie 15, 48100 Kotka

Kiinnostuitko?
Hakuohjeet löydät täältä:

www.ekami.fi/hae/rannikkopajat/hakeminen-pajoille

