MUISTIO KANUUNAN OHJAUSRYHMÄN KOKOUKSESTA 24.1.2014

Aika: 24.1.2014 klo 10–13
Paikka: Nuorisoasiainkeskus, Hietaniemenkatu 9B HKI, Tommin työhuone
Paikalla: Anne Leppänen, Sirpa Räikkönen, Pekka Hautamäki, puhelimen välityksellä
yhteydessä Marjut Nurmivuori.
Lasse Siurala ja Suvi Lappalainen (muistion kirjoittaja) sekä kutsuttuna kohdassa 3 Reija
Salovaara Allianssista.

1. Hallinnollinen katsaus Kanuunan toimintavuoteen 2013 (liite)
Ohjausryhmäläisille on etukäteen lähetetty dokumentit vuodesta 2013 joihin
toimintakertomus pohjautuu.
Esitys: Hyväksytään toimintakertomus 2013 (tarvitaan selvitykseen vuodesta 2013 OKM):
Päätös: Hyväksytään toimintakertomus. Tarkennuksia voi lähettää Suville helmikuun
ajan.
2. Lahden nuorisopalveluille aiheutuvat kulut Kanuuna-verkoston hallinnoinnista
Esitys: Kanuuna maksaa Lahden nuorisopalvelujen kanslistin 1 kk:n palkan sivukuluineen
(n. 2900€) vuosittain (helmikuussa) korvaamaan Kanuunan hallinnoinnista aiheutuvia
kuluja.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
3. Nuorisotyön viestintäkampanja. ( liite Reija Salovaaran esitys)
Syksyllä 2014 koulun alkamiseen (syyskuun ensimmäinen viikko) ajoittuvassa kampanjassa
tuodaan nuorisotyötä esille viestillä Kaikkea ei opi koulussa. Lasse mukana Kanuunan
edustajana. Perusnuorisotyö kunniaan. Nuorisotyön sijoittaminen, nuorisotyön tekeminen
näkyväksi, positiivisen nuorisotyön esille tuominen. Olisiko kuitenkin viestinnällisesti hyvä,
jos esille ei tuotaisi niinkään ”yleistä hyvää” vaan jokin tietty uusi fakta tai ongelma joka
ratkaistaan? Kohderyhmänä nuoret ja päättäjät. Rahoittajaa etsitään.
Viestintäkampanjassa toiminnalliset ja alueelliset elementit. Tempauksia, paneeleja,
bussimainontaa, tv-kumppani, päättäjävaikuttajia. Kampanja on liikkeellä faktaperusteilla
kiteytys esim. lautakunnille?
Kanuuna-kaupungeille tietoa, paikalliset toimijat pitäisi saada liikkeelle valtakunnallinen
kampanja, paikallisia tempauksia, toimintoja ja viestintää. Syyskuun ensimmäinen viikko
tulee nopeasti. Allianssi tiedottaa Kanuunaa etenemisestä ja Kanuuna tiedottaa edelleen
kaupunkeja.

4. Kanuunan lausunto verkkonuorisotyöstä (liite)
Keskusteltiin Vetoomus kuntien johdolle ja tietohallinnolle liitteestä. Vetoomus lähti
liikkeelle Seinäjoen seminaarista jossa asia oli esillä ja moni kunnista otti esille ongelman.
Kanuunan ohjausryhmässä vetoomuksen katsottiin olevan sellaisenaan aika voimakas
kannanotto kuntia vastaan, jopa viisastelua? Muoto pitäisi olla enemmän sen kaltainen, että

IT-hallinto ja nuorisotyö yhdessä yrittävät löytää ratkaisua. Vetoomuksen huolta ei kaikilta
osin nähty samassa mittakaavassa, esim. erilaisilla hankkeilla saatu laitteita ja osaamista.
Kohderyhmä kaupungin johto vai NTJ? Kunnat ovat hyvin eri tasoilla, kunnat voivat
käyttää niin kuin omassa kunnassa on hyödyllisintä. Toisaalta kaivattiin kantaa siihen, miten
suhtaudumme nuorten omiin laitteisiin? miten hyödynnämme niitä (vai hyödynnämmekö)
kuntien laite- ja ohjelmahankinnoissa?
Tekstiä pitäisi terävöittää eli mitä pyydetään tekstin alkuun ja sitten selitystä.
Lasse muokkaa tekstiä ohjausryhmässä esille nousseiden kommenttien pohjalta ja laittaa
uuden version kiertoon mahdollisimman pian kommentoitavaksi.
5. Nuorisolaki (Lasse liite)
Kanuunan pohjapaperi/luonnos keskusteluun nuorisolain muuttamiseksi. Lasse esitteli
kunnilta tulleita kannanottoja. Osassa kohdista kunnilla yhtenevät näkemykset osassa hyvin
erilaiset. Ohjausryhmä mietti kohta kohdalta mihin ja miten Kanuuna ottaa kantaa. Lasse
työstää kokouksessa keskustellun pohjalta kannanottoa.
6. InterCITY ll (liite)
Konferenssin materiaalia löytyy Kanuuna sivuilta.
Periaatteellinen siunaus Eurooppalaisen verkoston perustamiselle, työryhmä kokoontuu
seuraavan kerran helmikuussa työstämään verkoston perustamista. Konferenssi seuraavan
kerran Hollannissa marraskuussa 2014. Konferenssin talousselvitys vielä osin vaiheessa,
mutta selvinnee lähiviikkoina.
7. Nuorisotyön laadun kehittäminen. (Sirpa)
Sirpa kertoi hankkeen etenemisestä. Rahat on 18 kk:lle ja Sirpa, Lasse ja Markus Söderlund
Allianssista ovat haastatelleet kolme hakijaa projektisihteerin tehtävään. Hankkeelle on
avattu oma kansio Kanuunan sivujen materiaalipankkiin, sieltä löytyy suunnitelma ja Sirpan
kokouksessa esittämä alustava vuosikello. Kansio päivittyy hankkeen edetessä.
8. Englanninkielinen yp-koulutus. Kuka Kanuunasta jatkaa keskusteluja Katariina
Soanjärvi/HUMAK kanssa
Päätös: Kanuunasta keskusteluja jatkaa Tommi Laitio, Suvi lähettää Katariinalle
Tommin yhteystiedot.
9. Seuraava kokous
Teemaseminaarissa 8.-9.5. Tampereella. Ohjelmaan varataan aika ja paikka kokoukselle.

Tiedoksi ohjausryhmälle: (liite)
A)Kanuuna-seminaarista saatu zef-palaute
B)Koulunuorisotyön tilanne, hanke ja seminaari Hyvinkäällä 5.-6.3.2014
C)Moku-koordinaattoreiden verkostotapaaminen Vaasa 15.–16.5.2014
D)Allianssin kanssa yhteistyössä järjestettävä Verkostotapaaminen, yhdenvertainen
osallisuus 18.–19.9.2014 Lahdessa
E) Joukkoomme on liittynyt uusi kaupunki, Järvenpää (1.1.2014 asukkaita 40 003!)
F)Teemaseminaari Tampereella 8.-9.5.2014
G)Tomin katsaus koulunuorisotyön hankkeen etenemisestä liitteenä

