
 

KANUUNAN OHJAUSRYHMÄN MUISTIO 
 

Aika: 6.2.2017 Kanuunan ohjausryhmä klo 10–12.15, Kanuuna/Allianssi strategiapalaveri klo 

13–15. Strategiapalaverista muistion tekee Henni Axelin Allianssista. 

Paikka: Allianssi-talo  

 

 

 
 

1. Kriisivalmiushanke ja valmiusverkosto.  
Maiju Haltia-Nurmi ja Tiina Pouta (liite).  

 

Kanuuna-verkoston, Kriisivalmiushankkeen ja valmiusverkoston väliseen mahdolliseen 

yhteistyöhön palataan. Mahdollisia yhteistyön kohteita voisivat olla esim. koulutukset (vrt. 

Ihmisoikeusliiton koulutuskiertue), alueellisten verkostojen koordinoinnissa mukana oleminen 

jne. 

 

2. Taloustilanne 1.2.2017, ta, tk 2016 ja ts 2017 (liitteet) 
Taloustilanne on muilta osin suunniteltu, mutta ”ylimääräistä” budjetoituun on 

asiantuntijapalkkioissa noin 8500 € ja Suvin palkkakulut ovat noin 3 500 pienemmät kuin vielä 

marraskuussa laskettiin koska työaika ei noussutkaan 60 %  100 %. Raha käytetään sähköisen 

työkalun esiselvityksen kuluihin (tarkennus kuluista myöhemmin helmikuussa). Jos rahaa 

näyttäisi jäävän, niin sitten haetaan jatkoaikaa. 

 

Päätettiin maksaa hallintokuluina Lahden kaupungille kanslistin yhden kk:n palkka 

sivukuluineen, 3000 €. 

 

Lasse lähettää Suville toimintakertomukseen ja -suunnitelmaan tarkennuksia kansainväliseen 

toimintaan. 

 

3. Kanuunan rahahakemus 1.4.2017–31.3.2018 ja osaamiskeskus -aseman 

ennakointia ja valmistelua  

 
Kanuunan hakemus vuodelle 2017 tulee olla 27.2. ministeriössä (käsittelypäivä 6.3.). Kanuunan 

hakemus on käytännössä rahan hakemista toimintasuunnitelman toteuttamiseen. 

 

Haetaan rahoitusta toimintasuunnitelmalla. Saatteessa mainitaan vielä Kanuunan tavoite 

osaamiskeskus -asemasta.  

 

Valintaprosessi osaamiskeskuksiksi tehtäneen kevät-kesällä ja mahdollinen 

osaamiskeskusrahoituksen hakeminen on loppuvuodesta 2017. Ohjeena ministeriöstä on vielä 

mm. kirkastaa  ketä palvellaan? miten palvellaan? miksi, mitä, kuka, missä, milloin? 

 

Osaamiskeskus -asiaa jatketaan Salossa Teemaseminaarissa ja ohjausryhmän kokouksessa. Jos 

ministeriöstä tulee ohjeistusta aiemmin, pyrkii ohjausryhmä kokoontumaan aiemmin. 

 

 

 

 

 



3.1 Case Ylöjärvi 
Kuntien nuorisopalvelujen kehittäminen Kanuunan auditoinneilla Leena Ruotsalainen ja 

Lasse Siurala suorittivat keväällä 2016 Ylöjärven kunnan nuorisopalveluiden 

auditoinnin kunnan johdon toimeksiantona.  

Olemassa olevaan aineistoon, kahden päivän avainhenkilöiden ja nuorten edustajien 

haastatteluun perustuva suhteellisen kevyt arviointi tuotti kehittämissuunnitelman, jota 

kunnassa parhaillaan toteutetaan. Hankkeen tavoitteena oli myös selvittää voisiko 

Kanuuna -verkosto tarjota tällaista nuorisotyön kehittämispalvelua muillekin halukkaille 

(Liite). 

Case Ylöjärveä pidettiin mielenkiintoisena ja laadukkaana. Tämän tyyppisen 

kehittämistoiminnan tarjoaminen osana Kanuuna-verkoston toimintaa vaatisi paljon 

tuotteistamista. Kuinka paljon nuorisotoimenjohtajat ovat halukkaita osallistumaan? 

kuinka paljon kunnat ovat valmiita luovuttamaan ntj:n työaikaa tämän kaltaiseen 

toimintaan? onko kehittämistoiminta ntj:n työaikaa vai ottaako hän vapaata omasta 

työstään? kuka maksaa ja kenelle? palkka/palkkio? kunta ntj:lle vai Kanuunan kautta? 

Palvelu pitäisi pilkkoa ja määrittää eri osioihin käytettävät työtunnit niin, että ntj (ja 

työnantaja) tietäisivät jo etukäteen moneenko tuntiin ntj sitoutuu. Mahdollinen 

kilpailutuksen vääristyminen tulisi selvittää. Ntj:t saavat palkkaa kunnalta ja Kanuunan 

rahoitus tulee valtiolta jne. Asiaan palataan osaamiskeskus asian edetessä.  

 

3.2 Osaamiskeskus -hallinto 
”tarjous” pyydetty Lahden kaupungin henkilöstö- ja taloushallinnon palveluita 

tuottavalta Calpro Oy:ltä vuoden 2016 kirjanpidon tapahtumien pohjalta. Suvi selvittää 

lisäksi ainakin yhden laskutusohjelman käytön mahdollisuuksia ja kustannuksia. 

Vuosina 2015, 2016 ja 2017 (jos niin nyt päätetään) Kanuuna on korvannut Lahden 

kaupungille hallinnointiin liittyviä kuluja maksamalla nuorisopalveluiden kanslistin 

helmikuun palkan, mutta tapahtumakohtaisia kuluja ei ole koskaan selvitetty. Kanuuna 

ei ole koskaan laskuttanut koulutuksista yms. vaikka se olisi ollut joskus järkevääkin, 

mutta nyt tilanne muuttunee? Oulu ja Koordinaatti? kokemuksia Oulusta. 

 

Marjut kertoi Oulun kaupungin ja Oulun kaupungin hallinnoiman Koordinaatin 

tilanteesta ja kokemuksista.  

 

 

3.3  Ihmisoikeusliiton uusi hanke, Kanuuna kumppanina 
Kanuuna on kumppanina myös Ihmisoikeusliiton uudessa hankkeessa. Hakemus on 

lähdössä samaan 6.3. käsittelyyn Kanuunan oman hakemuksen kanssa. Hanke pitää 

sisällään mm. pienille kunnille samankaltaisen koulutuksen kuin Kanuuna-kaupungeissa 

(noin 70 % Kanuuna-kaupunkien nuorisotyöntekijöistä osallistuu koulutukseen). 

Hankkeeseen on kirjattu mm. 

 

Kanuuna koordinoi hankkeen aikataulun ja osallistujien rekrytoinnit yhteistyössä 

Aluehallintovirastojen kanssa. Koulutukset toteutetaan ajanjaksolla syyskuu 2017-

maaliskuu 2018. 

 

Hankkeen avulla Kanuuna osallistuu ihmisoikeuskoulutusten levittämisen pienempiin 

kuntiin. Hanke toimii välineenä koordinoida/kartoittaa/markkinoida Kanuuna-

yhteistyötä, yhteistyön tarpeita ja toiveita sekä markkinoida niin kuntiin kuin AVI:lle 

Kanuunaa osaamiskeskus -näkökulmasta. Koordinointityö alkanee Kanuunan osalta 

huhtikuussa 2017. 

 

 

 

 



3.4  Kanuunan sähköinen tunnuslukutyökalu -esiselvitys 
Suvi ja Digi-ryhmä (Jarmo Laitinen, Janne Taponen ja Kimmo Hölkki) kokoontuvat 9.2. 

valmistelemaan Kanuunan sähköisen tunnuslukutyökalun esiselvityksen tarjouspyyntöä. 

OKM:n kanssa on sovittu, että työkalun osalta hankehakemus lähtenee ministeriöön 

myöhemmin keväällä kun on oikeasti selvillä mitä Kanuuna tarvitsee ja millainen 

työkalun tulisi olla. Tavoitteena on löytää esiselvityksen tekijäksi taho joka pystyy 

arvioimaan Kanuunan tarpeet ja niihin suhteutettuna mm. KEKS-työkalua, pks:n 

lähdekoodin käytettävyyttä, ostopalvelua/palkattavaa koodaria, sopimuksia yms. 

Tunnuslukutyökalu tullee olemaan osa Kanuunan osaamiskeskuspalveluja myös pienille 

kunnille ja tässä kohtaa kannattaa ottaa aikaa hyvän ratkaisun löytämiseen.   

  

3.5  Strategic Partnerships, Humak ja yhteistyö  

Rauhankasvatusinstituutin kanssa 
Kanuuna on mukana yhteistyökumppanina RKI:n hallinnoimassa hankehaussa (2/2017). 

Tavoitteena hankkeessa on ”miten puutumme vihapuheeseen säilyttäen 

nuorisotilan/nuorisotyön turvallisena kaikille, mutta työntämättä vihapuhetta suoltavaa 

nuorta pois” RKI:n lisäksi hankkeessa on mukana slovenialainen Ljubljana Pride, 

portugalilainen BLOOM Associacao Socio Cultural, skotlantilainen ja Interfaith 

Scotland. 

 

Kanuuna on mukana partnerina Humakin hallinnoimassa hankehaussa jonka muut 

kumppanit ovat pääosin samat kuin edellisessä yrityksessä viime vuodelta.  

 

Molemmissa hankkeissa on pääasiana koulutus, niin nuorisotyöntekijöiden, nuorten ja 

RKI:n hankkeessa erityisesti monikulttuurisen taustan omaavien nuorten kouluttaminen. 

 

Kanuuna on mukana Ihmisoikeusliiton, Humakin ja Helsingin nuorisoasiainkeskuksen 

kanssa Amnestyn hakemassa Vuosisadan rakentajat –haastekilpailussa.  

 

3.6  Kanuunan verkostot 
Tiedoksi 
Monikulttuurisen ja yhdenvertaisen nuorisotyön verkosto ja ihmisoikeuskasvatuksen 

kouluttajat yhdistyvät. Verkosto aloittaa tavoitteidensa kirkastamisen Tampereella 

Nuori2017 yhteydessä.  

 

Auditointiverkosto kokoontuu marraskuussa Kuopiossa. Tämän verkoston toiminta ollee 

helpointa muotoilla palveluksi myös pienille kunnille. Toisaalta aika monet isot 

kaupungit ovat luopuneet kokonaan tai ainakin vähentäneet itsearviointeja/auditointeja 

ja siirtyneet arvioimaan tilojaan ja toimintojaan muilla tavoilla. 

 

Nuorisotyö koulussa -verkosto kokoontuu syksyllä Oulussa (aika ja paikka vielä auki). 

Monialaiset oppimiskokonaisuudet, oppilaanohjaus ja nuorisotyö jne. Tähän verkostoon 

kohdistuu paljon odotuksia. 

 

 

4. Teemaseminaari Salossa 
Käytäntöjen osalta valmistelu käynnissä, (ke 10.5. tuleville ruokailu ja seurustelua). Seminaari 

alkaa to 11.5. klo 11–12 lounaalla ja kestää klo 17. Iltaohjelmaa. Perjantaina 12.5. seminaari 

alkaa klo 9 ja päättyy lounaaseen klo 12. 

Torstaille on varattava aikaa Walkaboutille ja Eeva Sinisalo-Juha haluaa sanoa muutaman sanan 

myös ihmisoikeusasiasta (Eeva on kevään Tuija Mehtosen tilalla myös Walkaboutissa), Nuoran 

Tutkimus- ja arviointijaostolle varataan aikaa nuorisobarometrille yms. noin 1,5 h, Tomi 

http://vuosisadanrakentajat.fi/


Kiilakoski tulee kertomaan Nuorisotutkimusseuran tilanteesta yms. ajan voi varata esim. 

perjantaille. Osaamiskeskus-asiat vievät aikaa. 

 

Mahdollisesti Ylöjärven kunnan edustajat ja Lasse (perjantai?) 

  

5. Tutkimus- ja arviointijaostot 
Jaostot eivät ole kokoontuneet edellisen Kanuunan tapaamisen jälkeen. 

 

6. Tiedoksi 
Suvin työ Kanuunassa edelleen osa-aikainen ja perusopetuksen työtehtäviä riittää. 

  

Kanuuna on mukana NUORI2017 -tapahtumassa Tampereella yhdessä Humakin kanssa 

Ihmisoikeuskasvatuksen työpajassa. 

 

Kanuuna-laatuarvioitu –bannerit 

Tilat ja toiminnat jotka on laatuarvioitu ja/tai auditoitu, voivat laittaa esim. sivuilleen bannerin ja 

halutessaan linkin tarkempaan selvitykseen   

  
 

7. Muita asioita? 
Seuraava kokous pidetään Teemaseminaarin yhteydessä, ellei ministeriöstä tule tietoa 

osaamiskeskuksista. 

 

Tommi kertoi osallistumisestaan Harrastustakuu kaikille lapsille -työryhmään. Työryhmän pj 

Tiina Kivisaari OKM, toimikausi on 3 kk, ryhmä kokoontuu vielä kerran ja sen julkaisu ilmestyy 

helmikuun lopussa. Vapaa-aikatoimet ja valtion avustamat järjestöt harrastustakuun 

luottotahoja. Velvollisuus kerätä systemaattisesti palautetta harrastuksista. 

Me -säätiö  lue lisää. 

  

 
 

http://www.mesaatio.fi/

