
Kunahra-hanke on alkanut

Kunahra-hankkeen toiminta käynnistyi reilut kolme viikkoa sitten. Kuluneisiin viikkoihin on sisäl-
tynyt merkittävä määrä uuden oppimista ja uusien ihmisten tapaamista. Uuden työyhteisön kanssa 
työskentely on ollut erittäin virkistävää ja yhteistyö on toiminut saumattomasti alusta saakka. Vas-
taanotto FinFami Etelä-Pohjanmaa ry:n, Keskusliiton, muiden FinFamien sekä yhteistyötahojen 
toimesta on ollut pelkästään positiivista.

Täysin uuden hankkeen käynnistäminen on ollut suhteellisen vaativa, mutta erittäin mielenkiin-
toinen prosessi. Kunahra-hankkeelle ei ole käytännössä ollut mitään olemassa olevaa pohjaa, josta 
käynnistää toimintaa tai jatkaa sitä, vaan kaiken on täytynyt aloittaa periaatteessa puhtaalta pöydäl-
tä. Kuitenkin tässäkin edellä mainittujen tahojen tuki on ollut merkittävää sekä arvokasta ja apua on 
ollut aina tarjolla aina silloin, kun sitä on tarvittu. 

Hanke on lähtenyt käyntiin ja edennyt hienosti eikä koronaviruksenkaan aiheuttama poikkeustila 
ole aiheuttanut merkittäviä muutoksia. Poikkeustilanteeseen on pyritty sopeutumaan ja joustamaan 
muun muassa etätöitä tekemällä. Myös videovälitteiset palaverit ovat niin ikään tulleet tutuiksi ja 
nekin ovat osaltaan vieneet hanketta mukavasti eteenpäin.

Kunahra-hanke on edennyt nyt siihen pisteeseen, että suunnitteluvaiheen jälkeen aletaan siirty-
mään toteutuksen puolelle. Poikkeuksellinen ajankohta on muokannut kuitenkin toimintamalleja 
siten, että aloitamme hankkeen kohderyhmän nuorille suunnatun Snapchat päivystyksen suunnitel-
tua ajankohtaa aiemmin. Tällä haluamme olla kantamassa omaa korttamme kekoon, jotta nuorilla 
olisi yksi keskustelukanava enemmän, missä he voivat tuoda julki omia huolia tai murheitaan. Täy-
sin sallittua on puhua myös mukavista ja kivoistakin aiheista, emmekä halua ainakaan toistaiseksi 
olla kategorisoimassa päivystyksiä mihinkään tiettyyn teemaan. 

Toimintamallien uudelleen muokkaantumisen yhteydessä olemme kuitenkin pyrkineet siihen, että 
myös muut hankkeen alkuun suunnitellut toimet saataisiin käynnistymään. Itselleni on ollut hyvin 
tärkeää, että saisimme sitoutettua nuoria hankkeen toimintaan mahdollisimman nopeasti ja olem-
mekin nyt käynnistämässä Kunahra-hankkeelle suunnattua, nuorista koostuvaa ohjausryhmää, 
joka toimisi koko hankkeen ajan, aina joulukuuhun 2022 saakka. Ohjausryhmään mukaan lähtevillä 
nuorilla on aidot vaikuttamisen mahdollisuudet. He ottavat kantaa Kunahra-hankkeen viestintää, 
toiminnan sisältöihin sekä osallistuvat arviointiin. Eli toiminta on käytännössä yhteistä ja ennen 
kaikkea laadukasta kehittämistyötä.

Paljon muutakin mielenkiintoista on käynnisteillä. Hankkeen alkuun tarkoitetut, nuorten keskuu-
dessa työskenteleville ammattilaisille suunnatut kyselyt lähtevät matkaan lähipäivien aikana. Sa-
moin myös yhteistyökuviot syksyn 2020 isoa seminaaria varten ovat käynnistyneet. Voisi siis to-
deta, että kaikista tapahtumista huolimatta hanke etenee hienosti ja odotan innolla sitä aikaa, kun 
pääsen tapaamaan paikallisia nuoria, keskustelemaan heidän kanssaan ja suunnittelemaan yhdessä 
yhteistyötahojen kanssa Kunahra-hankkeen tulevaisuuden kuvioita. Nyt kuitenkin vielä toistaiseksi 
tarvitaan malttia, tärkeää on huolehtia terveydestä sekä oman mielen hyvinvoinnista.
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