
KANUUNAN OHJAUSRYHMÄN MUISTIO  
 

 

Aika: 9.9.2016 klo 10–15 

Paikka: Lahden nuorisopalvelut, Kirkkokatu 21 E, 2 krs 

Paikalla: Jouni Kivilahti pj, Tuula Soininkallio, Johanna Paananen, Jari Väänänen, Lasse 

Siurala, Suvi Lappalainen (muistion laatija). Poissa Tommi Laitio ja Marjut Nurmivuori.

   

 

 

 
 

1. Talous 

 

Taloustilanne ok, rahaa käytetty tähän mennessä, tällä hankekaudella 9.9. 

mennessä (1.4.2016–31.3.2017) vajaa 18 000€, rahaa on kulunut palkkoihin 

12 500€, asiantuntijapalkkioihin  reilut 2000€, toukokuun majoitus- ja 

ravitsemiskuluihin (Teemaseminaari) reilut 2000€, matkakuluihin reilut 

500€.  

 

2. Walkabout –Lasse (liite) 

 

Lassen liitteessä ensimmäisen lähipäivän ohjelma Pispalassa, 

Kannonkoskella 14.–15.9.2016. Osallistujia on nyt 10 (yksi tullut lisää). 

Toivottavasti seuraavaan ryhmään saadaan tavoiteltu 12 osallistujaa.  

Lasse kertoo Kouvolassa ensimmäisen tapaamisen tunnelmista ja 

suunnitelmista. 

Walkabout-ryhmän livetapaamisten kokoontumispaikaksi on 

hankesuunnitelmassa määritelty nuorisokeskukset. Hankkeen talousarvion 

mukaan ko tilojen vuokrakustannuksista vastaa Kanuunaverkosto ja OKM:n 

rahoituksella hoidetaan majoitus-, matka-ja ruokailu- ym. kulut.  

Keskusteltiin siitä, että seuraavat tapaamiset voitaisiin järjestää eri 

nuorisopalvelujen tiloissa. Nuorisokeskukset sijaitsevat matkustamisen 

näkökulmasta melko hankalissa paikoissa, niin myös Pispala. Suvi 

selvittelee Tuija Mehtosen kanssa asiaa. 

 

 

3. KV-asioita 

 

*Vuotuinen ICY-konferenssi 2016 Cinisello Balsamo, Kanuunan edustajat 

Lassen lisäksi ICY:n vuosittaisessa konferenssissa 2016 ovat Tuula 

Soininkallio ja Merja Nordling. Päätettiin, että Kanuuna maksaa vuosittain 

valittavien Kanuunan ICY-konferenssin osallistujien osallistumismaksun ja 

matkakulut. Osallistujat raportoivat konferenssista Kanuuna-seminaarissa. 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

*ICY-indikaattori –työryhmä. 

Liitteenä työryhmän muistio enimmäisestä tapaamisesta 17-19.5. 

Antwerpenistä jossa Kanuunan edustajana oli Merja Nordling. 

Annina Kurki kävi kertomassa kokouksessa Anninan, Petra Sorvaston ja 

Merja Nordlingin mallista osallistua pareittain ICY:n indikaattori-

työryhmän kokouksiin (korvaukset saa vain yhdelle osallistujalle, Lahti ja 

Espoo maksavat vuoronperään osuuden omasta pussistaan). Annina ja Petra 

tulevat kertomaan Kouvolaan lisää yhdessä Merjan kanssa työryhmän 

toiminnasta ja tavoitteista.  

 

*Muu ICY-toiminta 

Valmistumassa  laatukäsikirja Handbook on quality development. 

Käsikirjassa on myös Kanuunan käyttämästä mallista  Tool for self and peer 

assessment of work processes in youth centre activities.  

 

Kannattaa seurata http://intercityyouth.eu/ -sivustoa.ens 

 
 

4. Ihmisoikeuskoulutukset – Suvi (liite) 

 

Lahdessa oli ensimmäinen Ihmisoikeusliiton ”RoadShow” – 

ihmisoikeuskoulutus pilotti 29.8.. Koulutukseen osallistui kaikki Lahden 

nuorisopalveluiden työntekijät. Osallistujien palautteen pohjalta 

koulutuspäivään tehdään joitain muutoksia. Palautteen kohdassa 

suosittelisitko koulutusta työkavereillesi keskiarvo oli 3,63 (5 erinomainen, 

1 huono) ja jakauma 5:15, 4:19, 3:16, 2:6, 1:3. 

Kaikkien kaupunkien kanssa on sovittu koulutuspäivät (voivat vielä elää). 

Nyt näyttää siltä, että koulutuksia on 21, koulutuksia on yhdistetty eri 

kuntien kanssa, toisaalta Helsingissä on 3+1 pilotti. Vaasassa alueen 

yhteinen ruotsinkielinen koulutus, suomenkielinen koulutus Kokkolassa 

ja/tai Seinäjoella. Rovaniemen koulutuspäivä on avoin Lapin pienempien 

kuntien nuorisotyöntekijöille.  

Jos kuntien nyt kertomat osallistujamäärät toteutuvat, ylittyy 

hakehakemuksessa luvattu tavoite kouluttaa 30% kunnallisista 

nuorisotyöntekijöistä. Kanuunan toimeksiantona koulutuksesta tehdään 

yhteisöpedagogi AMK opinnäytetyö. 

Humakin kanssa toteutettava Ihmisoikeuskasvatuksen kouluttajaopinnot (15 

op) etenee suunnitelman mukaan (lähipäivien ohjelmat löytyvät Kanuunan 

sivuilta materiaalipankista). Koulutukseen kuuluvissa koulutusnäytteissä 

järjestöyhteistyökumppaneita ovat mm. Ihmisoikeusliitto, 

Sateenkaariperheet, Seta, Unicef, Rauhankasvatusinstituutti. Koulutuksen 

http://intercityyouth.eu/


jälkeen teeman parissa jatketaan Monikulttuurisen ja yhdenvertaisen 

nuorisotyön koordinaattoreiden verkostossa. Kanuunalla on vuoden lopussa 

valtakunnallinen Espoosta Rovaniemelle ulottuva Ihmisoikeuskasvattaja –

kouluttajaverkosto.  

 

5. Nuorisolaki, prosessi ja sisällöt –Lasse 

 

Liitteenä Lassen keltaisella merkitsemät muutokset OKM:n esitykseen 

(OKM 2015:16) hallituksen esitykseen nuorisolaista (HE 111/2016 vp). 

Erityisesti keskusteltiin 3§ ja 19§ valtakunnallinen nuorisoalan 

osaamiskeskus kohtiin liittyvistä kysymyksistä. Haluaako Kanuuna 

osaamiskeskukseksi? Keskustelu, päätös ja tarvittaessa suunnitelma 

etenemisestä tarvitsee tehdä nopeasti ja asia otetaan esille Kouvolassa. 

  

6. Kanuuna Nuoran jaostoissa -Jouni 

 

Kanuuna on ensimmäistä kertaa edustettuna Nuoran jaoistoissa (linkin 

takana lisää jaostoista ja niiden kokoonpanosta 

https://tietoanuorista.fi/nuora/jaostot/ ); Ennakointijaostossa Jouni ja 

Tutkimus- ja arviointijaostossa Riitta Veijola. Jouni kertoi ensimmäisestä 

Ennakointijaoston tapaamisesta. Jaostossa ennakointiin tulevaisuutta 

lyhyillä ja pitkillä valoilla ja nostettiin esille mm. monikulttuurisuus, 

monikielisyys, digitalisaatio, nuorten yhdenvertaiset mahdollisuudet 

(ympäristö, palvelut, vapaa-aika), nuorisotakuu, osallisuus ja aktiivinen 

kansalaisuus, nuorisotyön tulevaisuus ja –rakenteet kuntien rooli ja 

rakenteet. 

Tutkimus- ja arviointijaosto on kokoontunut myös kerran.  

Jouni ja Riitta kertovat lisää Kouvolassa. 

  

7. Kanuunan verkostojen kuulumisia – Suvi (liite) 

 

Nuorisotyö koulussa –seminaari 20.9. Helsingin kaupungintalolla on 

valtakunnallinen katselmus Nuorisotyö koulussa –verkostosta. 

 

Arviointi/auditointiverkosto 

Kokkolan auditointikoulutus 29.8. Porissa Anne Leppänen kouluttaa 

syyskuussa Rauman ja Porin alueen kuntien nuorisotyöntekijöitä. Lahdessa 

kaikille avoin auditointikoulutus 3.11. Auditointiverkosto kokoontuu 

Kokkolassa 11.–12.10. Suvi kertomassa mallista AVI:n koulutuksessa 

Nurmeksessa 29.9. 

Monikulttuurisen ja yhdenvertaisen nuorisotyön koordinaattoreiden 

verkoston kuulumiset kohdassa Ihmisoikeuskoulutukset. 

 

https://tietoanuorista.fi/nuora/jaostot/


8. Varajäsen – Jouni 

 

Onko Kanuunan ohjausryhmän edustajilla tarpeen olla varajäsen? 

 

Päätettiin, ettei ole syytä valita varsinaisia varajäseniä Kanuunan 

ohjausryhmän jäsenille. Kaupungit voivat itse harkita omalla kohdallaan 

varajäsenen nimeämistä. 

 

9. Tunnusluvut  

 

Suvi ei ole ehtinyt näitä vielä kokoamaan. Kaikki kunnat eivät myöskään 

ole vielä lähettäneet. Miten/mistä näkökulmasta käsitellään Kouvolassa? 

 

Kaupunkien tunnusluvut kootaan ja laitetaan Kanuunan sivuille. 

Tunnusluvut esitellään Kouvolassa. Suvi lähettää myös Kanuunan 

digiryhmälle pohdittavaksi, miten heidän mielestään kannattaisi edetä 

tunnuslukujen keräämisen ja kuvaamisen kehittämisessä. Digiryhmä kertoo 

näkemyksistään Kouvolan seminaarissa. Seuraavassa hankehaussa haetaan 

rahoitusta yhteisen tietokannan kehittämiselle? 

 

 

10. Kouvolan seminaari 10.-11.11. – Tuula ja Suvi (liite) 

 

Ensimmäistä kertaa kaupunkien suunnittelijat kutsutaan ke 

lounastapaamiseen. Verken koulutus ke iltapäivässä jonne toivotaan 

osallistuvan: johtajat, suunnittelijat, kaupunkien digiasioiden parissa 

toimivat nuorisonohjaajat. Keskiviikon Kouvolan iltaohjelma on kuitenkin 

suunnattu vain to-pe seminaariin osallistuville (2/kaupunki) 

 

Kouvolan Kanuuna-seminaarin runko on valmis. Pääaiheena Sote-asiaa ja 

tulevaisuuden kunta ja rajapintakysymykset aiheesta puhumassa Lasten ja 

nuorten palvelujen johtaja Ismo Korhonen ja Kari Sjöholm Kuntaliitosta. 

 

Ohjelma vahvistunee viikolla 39 ja kutsu ja ohjelma lähtee kanuunalaisille. 

 

11.  Allianssi (liite, Allianssin ehdotus sopimukseksi).  

 

Allianssista Olli Joensuu ja Henni Axelin kävivät Kanuunassa 2.9. 

keskustelemassa mm. siitä, miten edistää Allianssin ja kunnallisen 

nuorisotyön vaikuttamista ja yhteistyötä. Kanuuna ja Allianssi uusivat 

yhteistyösopimuksensa. Jouni allekirjoittaa liitteenä olevan sopimuksen. 

 

12. Muut asiat  



 

-Rock Academy. Jouni Erolan s-posti 18.5 toiveesta keskustella Rock 

Academy kokemuksista Kanuuna-seminaarissa  varataan keskustelulle 

hetki aikaa Kouvolassa.   

Muuta, mitä? 

 
 

 
 

 

 


