Kooste nuorten ehdotuksista Kemijärven kehittämiseksi
Dream Cafe -keskustelutapahtuma Kemijärven kulttuurikämpällä 29.10.2013
Kemijärven kaupungin nuorisotoimi, Setlementtiliiton Kemijärven Uusi paikallisuus -hanke ja Rajanylittäjäthanke järjestivät keskustelutilaisuuden 29.10.2013 kemijärveläisille nuorille ja nuorten parissa
työskenteleville. Tilaisuudessa ideoitiin välineitä kouluviihtyvyyden parantamiseen, nuorille suunnatun
toiminnan kehittämiseen ja nuorten ja päättäjien välisen vuorovaikutuksen lisäämiseen. Tilaisuuteen
osallistui n. 40 nuorta ja 20 nuorten parissa toimivaa aikuista.
Kouluviihtyvyyttä todettiin parhaiten parantavan koulujen oleskelutilojen lisääminen sekä kehittäminen.
Lisäksi esitettiin koulujen ilmastoinnin ja lämmityksen parantamista. Tulosten perusteella Kemijärvellä
nuoret kaipaavat lisää viihtyisiä oleskelutiloja kouluille, joissa välitunnit ja hyppytunnit voisi viettää pelejä
pelaillen ja mukavissa sohvissa loikoillen. Nuorille suunnattua toimintaa kaivattiin monipuolisemmin ja
ideoita syntyi muun muassa nuorten tapahtumien monipuolistamiseksi ja lisäämiseksi. Tapahtumien lisäksi
nuoret toivovat esimerkiksi lisää retkiä ja monipuolisempaa elokuvatarjontaa. Nuoret kaipaavat myös
selvästi enemmän vuorovaikututusta alueen viranomaisten ja päätöksentekijöiden kanssa. Nuoret esittivät
yhdessä toiveen päätöksentekijöiden säännöllisistä vierailuista kouluilla sekä vuosittain järjestettävästä
”nuoret ja päättäjät” -tapahtumasta.
Tilaisuuden taustalla oli keväällä järjestetty nuorten kansalaisraati ja sen yhteydessä laadittu julkilausuma,
joka sisältää toimenpide-ehdotuksia nuorten olojen parantamiseksi Kemijärvellä. Dream Cafe -tapahtumalla
kannustettiin nuoria ja aikuisia keskustelemaan sekä ideoimaan toimintaa yhdessä kansalaisraadissa esiin
nousseiden teemojen pohjalta. Tapahtuma toteutettiin World Cafe -menetelmällä, jossa annetuista
teemoista keskustellaan pienissä ryhmissä noin 20 minuutin ajan. 6-8 hengen pöytäryhmät keskustelivat
iltapäivän aikana kolmesta eri teemasta, jotka olivat kouluviihtyvyyden parantaminen, nuorille suunnatun
toiminnan kehittäminen ja nuorten ja päättäjien välisen vuorovaikutuksen lisääminen. Keskustelujen lopuksi
osallistujat äänestivät kaikista pöytäkeskusteluissa syntyneistä parannus- ja kehitysideoista.
Kaiken kaikkiaan keskusteluissa nousseet toiveet ja syntyneet ideat ovat toteuttamiskelpoisia, erittäin hyviä
ja monipuolisia. Ohessa on vielä koottuna keskustelukierrosten eniten, nuorten ja nuorten kanssa toimivien,
ääniä saanutta ideaa.
Eniten kannatusta saaneet kehitysideat:
Kouluviihtyvyyden parantaminen
•
•
•

Oleskelutila, jossa voisi viettää aikaa välitunneilla. Tiloihin pelejä, sohvia jne.
Kouluihin parempi ilmastointi ja lämmityksen säätely
Monipuolisempia opetusmenetelmiä ja koulujen välisiä (urheilu?)kisoja

Nuorille suunnatun toiminnan kehittäminen
•
•
•

Monipuolisempi elokuvatarjonta
Yhteisiä tapahtumia, esim. elokuvayö
Enemmän retkiä

Nuorten ja päättäjien välisen vuorovaikutuksen lisääminen
•
•
•

Nuoret ja päättäjät -päivä
Päättäjien vierailut kouluilla ja nuorisotiloilla
Säännöllisiä nuorten ja päättäjien tapaamisia
(nuorten asioita koskien)

Kooste nuorten ehdotuksista Kemijärven kehittämiseksi
Mitä Dream Cafen jälkeen?
Tapahtuman osallistujilta kerätty palaute oli erittäin positiivista. Lähes jokainen nuori koki, että oli saanut
sanoa mielipiteensä ja vaikuttaa. Myös tapahtuman ilmapiiri sai kehuja. Suurin osa myös osallistuisi uudelleen
vastaavanlaiseen tapahtumaan.
Osallistumisesta osallisuuteen
Keskustelu, kyseenalaistaminen ja ratkaisujen etsiminen yhdessä nuorten kanssa on tärkeää, mutta se ei vielä
yksin riitä. Tarvitaan myös toimintaa, joka johtaa kaivattuihin muutoksiin. Keskusteluihin osallistumisen ja
kuulluksi tulemisen kokemuksen lisäksi vähintään yhtä tärkeää on nuoren kokemus siitä, että osallistuminen
ja oman mielipiteen sanominen kannatti. Nuorten listaamat huolet ja ideat epäkohtien korjaamiseksi on
otettava tosissaan ja kannustettava heitä myös toimimaan oman asuinympäristön kehittämiseksi.
Nuorten kansalaisraadin ja Dream Cafe -tapahtuman järjestäjinä toivoisimme, että ottaisitte nuorten esiin
tuomat asiat puheeksi koulullanne esimerkiksi oppilaskunnan hallituksen kanssa ja pohtisitte yhdessä kuinka
nuoret voisivat itse tai tarvittaessa aikuisten tuella osallistua esiin nousseiden asioiden eteenpäin viemiseen.
Viime keväänä järjestetyn nuorten kansalaisraadin julkilausumassa listatuista asioista osa on jo liikahtanut
eteenpäin Kemijärvellä. Nuoret ovat saaneet ilokseen huomata mm. että Isokylän koulun yläluokilla on
otettu käyttöön WILMA-tunnukset. Myös kansalaisopiston harrastusvuoroja on soviteltu uusiksi niin, että
ne vastaisivat paremmin nuorten tarpeita, toisin sanoen nyt nuoretkin saavat harrastaa jo alkuillasta. Myös
kemijärveläiset liikennöitsijät ottivat nuorilta saadun palautteen vakavasti ja ovat pyytäneet lisäselvitystä
nuorten tarvitsemista paikallisliikenteen palveluista ja aikatauluista.
Myöskään Dream Cafe -tapahtumassa esille nousseet ideat Kemijärven kehittämiseksi eivät ole
mahdottomia tai edes vaikeita toteuttaa. Moni ideoista ei vaadi paljoa rahaa, vaan ainoastaan pientä
vaivannäköä ja toimijoiden yhteistyötä. Nuorille ja heidän omille projekteilleen on nykyisin saatavilla myös
erilaisia rahoitusvaihtoehtoja, joista Young Leader- ja Mahis-rahaa esiteltiin myös Dream Cafe tapahtumassa. Jotkut kemijärveläiset nuoret ovatkin jo löytäneet nämä rahoituskanavat.
Jos olette kiinnostuneet toteuttamaan nuorten ideoita, voitte ottaa meihin yhteyttä. Tarvittaessa olemme
mielellämme tukenanne.
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