Kanuunan ohjausryhmän kokouksen muistio
Aika: 7.9.2015 klo 10–15
Paikka: Sammonkatu 8 B, LAHTI, Nuorisopalveluiden neukkari
Paikalla: Jouni Kivilahti (pj), Sirpa Räikkönen, Tuula Soininkallio, Marjut Nurmivuori Lyncyhteydessä klo 13 saakka. Lasse Siurala (asiantuntija), Suvi Lappalainen (koordinaattori,
muistion laatija). Poissa Jari Väänänen ja Tommi Laitio.
******************************************************************************
1. Talouskatsaus 1.4.–31.8.2015. Suvi. (liite)
Taloustilanne on perustoimintaan hyvä.
2. Kehittämishanke. Lasse. Uusi hakemus OKM(liite)Kumppanuussopimuksen luonnospohja (liite).
*Lasse ja Humak jatkaa hakemuksen valmistelua.
*Uusi hakemus OKM erillisenä hakuna mahdollisimman nopeasti (Kanuunan avustushakemus
joulukuussa).
*Lobbaus ja rahoittajan toiveiden tarkennus OKM, Jouni ja ?
* Kanuuna hakee rahoitusta vielä kerran, jos avustusta ei saada, mietitään mitä/miten voidaan
toteuttaa ilman rahoitusta Kanuunakaupungeissa. Kytketään +16 toiminta ohjaamotoimintaan
laajempana nuoren kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmana.
3. Pienet kunnat. Lasse. Esitys ohjausryhmälle pienten kuntien kanssa tehtävästä yhteistyömallista
(liite).
* Jatketaan valmistelua. Kehitetään yhteistyön dokumentointia. Suvi kartoittaa verkostolta
Minkä (ei-Kanuuna) kuntien kanssa kaupunkinne nuorisopalvelut tekee yhteistyötä? mitä/minkä
tyyppistä yhteistyötä?
* Jouni ja Lasse konsultoivat Kuntaliittoa ja Kari Sjöholmia
* Kartoituksen ja konsultoinnin jälkeen ohjausryhmän esitys yhteistyömallista verkostolle
Kuopiossa.
4. InterCity Youth. Lasse. EU-hankeyhteistyötarjoukset arvioinnin kehittämisestä, (liitteet).
* Suvi laittaa muistutuksen verkostolle Göteborgin 2-3.11. seminaarista (liitteeksi Lassen
kokouksessa jakama tarkempi ohjelma).
* Kuka nuorisotoimenjohtajista puhuisi päivillä? Lasse ottaa vielä yleisen kutsun lisäksi
henkilökohtaisesti yhteyttä muutamiin henkilöihin.

*ohjausryhmästä on osallistumassa Tommi, muita?
* Arvioinnin kehittämisen henkeyhteistyötarjouksista erityisesti DEVELOPING AND
COMMUNICATING THE IMPACT OF YOUTH WORK ACROSS EUROPE (Lassen kokouksessa esittämä
ppt liitteenä) todettiin mielenkiintoiseksi, mutta arvioitiin vaikeaksi saada nuorisotoimia lähtemään
nopeasti mukaan strategiseen kumppanuushankkeeseen partneriksi. Kumppanuushankkeiden tuki
vaihtelee toimintojen mukaan ja perustuu yksikkökustannuksiin. Tuki ei korvaa kaikkia kuluja ja on
suhteellisen työläs. Lasse täsmämarkkinoi kuntia/muita toimijoita, joissa on kokemusta ja
resursseja josko kolme partneria löytyisi.
5. Tunnusluvut. Suvi (liite)

*Viimeisimmät tunnusluvut löytyvät aina Kanuunan sivuilta materiaalipankista, Kanuunaseminaarit/tunnusluvut.
*ohjausryhmältä/Suvi lähtee paimenkirje tunnusluvuista kunnille, jotka eivät ole tietoja
lähettäneet

*Kuopion Kanuuna-seminaarissa tunnuslukujen vuosikatsaus, erilaisia tunnuslukukeissejä
kaupungeista jne. Ohjelma valmistelun alla.
6. Nuorisotyön arviointi. Laatua! Tuloksia! Sirpa. SPAM. Lasse. Auditointiverkosto. Suvi.(liite)
*Laatua! Tuloksia! –julkaisu (Taija Nöjd) on Lappeenrannan kaupungin julkaisu jota pääasiassa
jaetaan vain Kanuunan sivujen kautta pdf-versiona. Julkaisusta on otettu ensimmäinen parin sadan
kappaleen painos, jossa oleva virhe korjataan errata-sivulla oikeaksi kouluille lukukappeleiksi,
auditointiverkostolle jne, toisesta 100 kpl painoksesta Sirpa jakaa Kuopiossa nuorisotoimenjohtajille
omat kappaleet.
*SPAM (Taija Nöjd ja Lasse Siurala) on Kanuunan ISBN-tunnuksella pdf-versiona julkaistu ja
Kanuunan sivuilla. Lappeenranta on printannut (näyttää painetulta) pdf-versiota jonkin verran
jaettavaksi. Julkaisusta ei ole ISBN-tunnuksellista painoversiota mutta julkaisua voi printata.
*Auditointi/arviointiverkoston tapaamisen ohjelma 24–25.10.2016 liitteenä. Tavoitteena helpottaa
Laatua! Tuloksia! kirjan käyttöönottoa ja tuottaa yhteistä materiaalia esim. oppilaitosesittelyihin/koulutuksiin/perehdytyksiin.
7. Koulunuorisotyön verkosto. Suvi. (liite)
*Ensimmäisen suljetun kokoontumisen 24–25.11. 2015 ohjelma liitteenä. Tapaamisessa työstetään
verkoston toimintaperiaatteet ja toimintasuunnitelma 2016 ja tuotokset esitellään ohjausryhmälle
hyväksyttäviksi.
8. Teemoja ja aiheita, ajankohtaisia asioista tuleviin seminaareihin edellisten lisäksi?
*moniammatillisen/monialaisen/monihallintokuntaisen työn johtaminen
*maahanmuutto/pakolaisuus
*Kevään Teemaseminaariin Ohjaamo ja Kohtaamo
9. Kuopion seminaari.
(*ke 11.11. yhdessäoloa ja ruokailu keskiviikkona Kuopioon tuleville, vielä avoin)
*to 12.11. alkaa lounaalla klo 12 Hotelli Atlaksessa jossa myös huonekiintiö.
* Ohjelma alkaa klo 13 Kulttuuriareenassa (5 min kävely) ja päättyy noin klo 18.
*Iltaohjelma (Kuopio järjestää ja maksaa) alkaa noin klo 19 (avoin).
*pe 13.11. klo 9-12 Kanuuna-seminaari jatkuu hotellin kokoustilassa. Lounas hotellilla klo 12.
*ohjelmaa työstetään.
10. Teemaseminaari. Järjestetään Jyväskylässä to-pe 12.–13.5.2016.
11. Kanuunan tulevaisuus. Keskustelua strategiasta suhteessa opetus- ja kulttuuriministeriöön ja
kehittämiskeskus statukseen.
*keskustelu siirrettiin seuraavaan kokoukseen
12. Muuta, mitä?
* Ohjausryhmäläiset lähettävät perjantaihin 11.9. mennessä Jounille vastauksia Allianssin strategia
2021 väliarvion haastattelukysymyksiin. Jouni vastaa Kanuunana ohjausryhmäläisten evästyksellä
Allianssille. Strategia ja kysymykset 1.9.ohjausryhmälle lähetetyn sähköpostin liitteenä.

Kokous päätettiin klo 14. 55

