KANUUNAN OHJAUSRYHMÄN KOKOUSMUISTIO
Aika: 3.6.2014 klo 10.30–14.30
Paikka: Nuorisoasiainkeskus, Hietaniemenkatu 9B HKI.
Paikalla: Jouni Kivilahti, pj, Anne Leppänen, Sirpa Räikkönen, Pekka Hautamäki, Tommi
Laitio ja puhelimen välityksellä Marjut Nurmivuori (klo 10.45–12). Lasse Siurala, Tomi
Kiilakoski ja Suvi Lappalainen (muistion laatija)

1. Käyttösuunnitelma 1.3.2014 -28.2.2015 ja talouskatsaus 1.3.–31.5.2014 (liitteet)
Esitys: Hyväksytään käyttösuunnitelma 1.3.2014–28.2.2015
Päätös: Hyväksytään käyttösuunnitelma.
– Jouni esittelee seuraavassa kokouksessa erityisasiantuntijan kanssa tehdyn sopimuksen.
– Keskustelua verkostoista. Tähän saakka verkostot syntyneet kehittämishankkeista.
Keskustelua muista lähtökohdista koota verkostoja sekä Kanuunan ja kaupunkien rooleista
verkostoissa. Verkostopäivitykset syytä tehdä ajoittain tarkastellen mitkä verkostot ovat
toimivia ja tarpeellisia. Päivittämiseen palataan myöhemmin.
2. Koulunuorisotyön kehittämishanke (Tomi, liitteet 2)
- Kanuunan tutkimus- ja kehittämishanke on siirtynyt kenttävaiheesta analyysivaiheen
kautta kohti kirjoitusvaihetta. Tomi esitteli hankkeen tilannetta ja suunnitelmaansa
loppuraportista/kirjasta. Päätös-seminaari Oulussa, Kastellin monitoimitalossa 8.-9.10.2014.
-tulosten jalkauttaminen; tilaisuuksia eri kaupungeissa, keskustelua mahdollisesta Ely/Avi
yhteistyöstä. Pienemmät kunnat voivat myös osallistua, markkinointi nuorisopalvelujen
lisäksi perusopetukselle, osallistujat tullevat olemaan pääosin nuorisopuolelta.
-keskustelua mahdollisesta tulevasta koulunuorisotyönverkostosta.
3. Laatua nuorisotyöhön -katsaus (Sirpa)
Laatua nuorisotyöhön –hanke on aloitettu 1.3.2014. Hanketta vetää Lappeenrannan
nuorisotoimi, ja hankkeen projektisihteerinä toimii YTM Taija Nöjd. Hankkeessa
päivitetään nuorisotyön auditointi- ja itsearviointimalli ja siihen liittyvä käsikirja sekä
kootaan arviointityökaluja nuorisotyötä tekevien järjestöjen käyttöön. Hankkeen
projektisihteeri haastattelee parhaillaan auditointiverkostoon kuuluvia työntekijöitä mallin
käytön nykytilan ja kehittämistarpeiden selvittämiseksi. Loppukesästä tehdään
hankekumppani Allianssin jäsenjärjestöille Digium-kysely, jossa kartoitetaan järjestöjen
käytössä olevia arviointityökaluja ja arviointiin liittyviä tarpeita. Hankkeen syksyn 2014 ja
kevään 2015 toiminta suunnitellaan haastattelujen ja järjestökyselyn tulosten perusteella.
Hankkeelle on haettu jatkoaikaa 15.8.2014 saakka.
Keskustelua Laatua nuorisotyöhon –hankkeen ja Nuorisotyön tunnuslukujen
verkostomainen kehittäminen (Anu G/NTV) hankkeen yhtymäkohdista/yhteistyöstä.
Hankkeen lähinuorisotyötä koskevissa tunnusluvuissa Lahden eteläinen alue on yksi
osaprosessin kohde.
4. Seuraava kehittämishanke 2015 (liite keskusteluTRE)
Tampereen seminaarissa esille nousi neljä teemaa (sis. sähköpostilla tulleet)

-+18/2.aste (rajaus esim. vapaa-aikaan tms ilman nuorisotakuun voimakasta näkökulmaa)
-verkkonuorisotyö/SOME
-vaikuttavuuden selvittäminen/arviointi nuorisotyössä
-työnkierto, osaamisen kehittäminen
Lasse valmistelee muistion konsultoiden verkoston jäseniä
eri teemoihin liittyen. Verkostolle postia ennakkobuffina, tuloksia ennen Lappeenrannan
seminaaria 13.–14.11.2014.
Uusi kehittämishanke käytännönläheinen, ei niin tutkijalähtöinen, omistajuus kentällä.
Mahdollisesti alueellinen, työntekijän palkkaus koordinointi/kenttätyö (esim. 50%+50%),
mahdollisesti yhteistyössä jonkun verkoston kaupungin kanssa.
5. Kansainvälinen Kanuuna (Lasse, liite)
Eurooppalainen verkosto esitetään perustettavaksi marraskuussa 2014 InterCity lll –
konferenssissa Hollannissa (ks. Lassen liite). Verkoston kotipaikaksi esitetään Göteborgia ja
väliaikaisen hallituksen jäseniksi seuraavia henkilöitä: Jonas Agdur, Claudius Siebel, Hans
Brandtner, Henny Wibbelink, Hans Migchielsen ja Lasse Siurala. Huhtikuussa 2015 tullaan
hakemaan rahoitusta toiminnan käynnistämiseen. Verkoston jäseninä ovat kansalliset
kuntien nuorisotoimien johdon verkostot ja yksittäisten kaupunkien nuorisotoimet.
Verkoston perustaminen käynnistyi Helsingin konferenssista 9.-10.12. 2013…
Kanuunan toimintasuunnitelman kansainvälistymiseen liittyvät tavoitteet saavutettu
rivakasti!
6. Muita asioita
-Ohjausryhmä käsitteli Seminaaripalautteet. Palautteiden yhteenveto laitetaan jatkossa aina
materiaalipankkiin seminaarikansioon. Palautteet yritetään huomioida mahdollisimman
hyvin tulevissa seminaareissa.
- Lasse lähettää Suville viimeisen version Kanuuna/Verke kannanotosta ja Suvi laittaa sen
Jounin ja Verken uuden päällikön allekirjoituksella jakeluun Kanuuna-kaupunkeihin ja
Kanuunan verkkosivuille. Kaupungit käyttävät kannanottoa heille sopivalla tavalla/edelleen
jakelulla.
7. Seuraava kokous
Syksyllä, Suvi laittaa kyselyn sopivasta päivästä doodlella.

Tiedoksi ohjausryhmälle:
A)Palaute Tampereen seminaarista + kysymykset arvioinnista (liite zef-kysely)
B)Viestintäkampanja (liite muistio 23.5.2014)
C)Moku-koordinaattoreiden verkostotapaaminen Vaasa 15.–16.5.2014 (linkki
http://www.nuorisokanuuna.fi/materiaalipankki/monikulttuurinen-ja-yhdenvertainennuorisoty%C3%B6)
D)Allianssin kanssa yhteistyössä järjestettävä Verkostotapaaminen, yhdenvertainen
osallisuus 18.–19.9.2014 Lahdessa (liite alustava ohjelma)
E) Lasse Siurala; Nuorisotyön arviointi – kehittämisajatuksia (linkki
http://www.nuorisokanuuna.fi/materiaalipankki/arviointi)

