
KANUUNAN OHJAUSRYHMÄN KOKOUKSEN MUISTIO

________________________________________________________________________________

Aika: 1.9.2014 klo 11–15

Paikka: Nuorisoasiainkeskus, Hietaniemenkatu 9B HKI

Paikalla: Jouni Kivilahti, pj, Marjut Nurmivuori, Anne Leppänen, Sirpa Räikkönen, Tommi Laitio,
Lasse Siurala ja Suvi Lappalainen, muistion laatija

1.  Verkkonuorisotyön johtaminen –koulutus.  Suvi Tuominen/Verke

 Taustana koulutustarpeelle Tampere05/14 & Seinäjoki 11/13 seminaareissa esille nousseet asiat.

VNT ei kannata erottaa muusta nuorisotyöstä vaan se on osa NT. Miten digitaalinen maailma
tuodaan nuorisotyöhön? Nyt käytössä pääosin vain viestinnässä ja tiedottamisessa.  Pääosin
kunnissa kehittäminen suunnittelematonta ja laitevetoista. Valtaosa olisi tehtävissä kännykällä.

 Koulutus Lappeenrannan Kanuuna-seminaarissa (aikataulu tarkentuu LPR aikataulun myötä).
Verken koulutuksen otsikkona DIGITAALINEN TYÖOTE. Missä mennään? Miltä näyttää? Miten
johdetaan? Jarmo Laitinen Oulusta mukaan suunnitteluun. Verke kustantaa koulutuksen.

2. Talouskatsaus 1.3.–30.8.2014 (liite)

Taloustilanne arvioidun mukainen.

3. Laatua nuorisotyöhön -katsaus (Sirpa)

Taija on puhelinhaastatellut  17 kuntanuorisonohjaajaa. Haastatteluissa esille ovat nousseet
erityisesti 1. Nuorten osallisuus/osallistuminen arviointeihin/auditointeihin 2. Johdon
sitoutuminen/sitoutumattomuus arvioinnin kehittämiseen 3. Kriteeristön päivittäminen. Taijan
tuottamaa tuoretta  materiaalia löytyy www.nuorisokanuuna.fi  materiaalipankki arviointi
Järjestökysely on meneillään.

Kunnat ovat hyvin eri vaiheessa auditoinneissa. Kaakonkulman Junareissu, koulutuspäivät 5.-6.11.
toisen koulutuspäivän aiheena miten konkreettisesti hyödynnetään tietoa. Hankkeen ohjausryhmä
kokoontuu syyskuussa.

4. Kansainvälinen Kanuuna -katsaus (Lasse)

Inter City lll –konferenssin materiaalia (kutsu, alustava ohjelma, säännöt) löytyvät

http://www.nuorisokanuuna.fi/materiaalipankki/teemaseminaarit  Tommi nosti esille
sukupuolten tasa-arvon valmisteluryhmässä. Leena Ruotsalainen nainen paikallaan. Kanuunalla on
aikaa miettiä roolia perustettavassa eurooppalaisessa verkostossa.

 http://www.mucf.se/  Pohjoismaiden suurten kaupunkien sosiaali/nuoristotyön verkosto

http://www.nuorisokanuuna.fi/
http://www.nuorisokanuuna.fi/materiaalipankki/teemaseminaarit


5. Nuorisotyön arvioinnin kehittäminen (Lasse, liite päätösehdotukset+linkki)

http://www.nuorisokanuuna.fi/materiaalipankki/arviointi

ks. päätösehdotukset

suhteutus nuorten määrään nuorisolain mukaan?

pidetään perustunnuslukujen kerääminen, muutetaan suhteutuksia, lisätään selitysosiot sekä
lisätään perusindikaattoreita (esim. kolme) jotka kuvaavat miten nuorilla menee? Esim.
keskusteluyhteys vanhempiin, kaverit, harrastukset, työttömyys, kokemus omasta terveydentilasta,
lastensuojeluilmoitukset. Lasse valmistelee Lappeenrantaan.

Mikä/mitkä ovat tarpeeksi edustavia kyselyitä mitä Suomessa on hyödennettäviksi?
(Kouluterveyskysely, vapaa-aikakysely?) Marjut valmistelee Lappeenrantaan.

 6. Seuraava kehittämishanke 2015 (liite)

Käytiin läpi saapuneita kommentteja Lassen Tampereen seminaarin jälkeen tekemään luonnokseen
kehittämishankkeeksi.

 Tavoitteet perustelut hankkeelle/rahoituksen hakemiselle? Rajauksia? Vertaistoiminta 16–20 v?
muuttovoitto/muuttotappio –kunnat,  Kysely verkostolle? mitä kysytään? Lokakuun loppuun
mennessä pitäisi olla palautteet ja kommentoinnit. Miten hanke organisoituu? työntekijät kuka,
mitä, missä? Kysely syys-lokakuun vaihteessa, työstetään Kanuuna-seminaarissa. Hakemus
loppuvuodesta Kanuunan hakemuksen yhteydessä. Lasse valmistelee.

7. Lappeenrannan seminaari 13.–14.11.20146.

Jouni, Lasse ja Suvi valmistelevat Lappeenrannan ohjelmaa alla olevan esityksenpohjalta

*digitaalinen työote, Verken koulutus  ½ pv

*Uusi hanke 1-1,5 h/työpaja

*Tomi & kirja 1h / työpaja

*Uusi nuorisolaki

*tunnusluvut/arviointi.

*vuosikokousasiat

*Suvi  laittaa kyselyn  verkostolle Porin  ja Seinäjoen tilalle Kanuunan vaihtuviksi ohjausryhmän
jäseniksi.

8. Koulunuorisotyön kehittämishanke (Tomin lähettämät liitteet)

Palautetta kehittämishankkeen raporttiin kuntien nimet esille. kuvaukset kuntien
hankkeista/kokeiluista

Kanuunan kannanotto  OPS2016 , voisiko Tomi työstää?

http://www.nuorisokanuuna.fi/materiaalipankki/arviointi


9. Muita asioita

 NUKEVEen Lassen varahenkilö Helena Kempaksen tilalle  Leena Ruotsalainen

Kanuunan ohjausryhmän kannanotto  ei nuorisovaltuustoa pakolliseksi formaatiksi kunnille. Tulisi
olla nuorisovaltuusto tai jokin muu. Nuorisovaltuusto pakolliseksi ei turvaa nuoren oikeutta, vaan
määrää kunnan luomaan elimen, jolle kehitetään tehtävä!

Tiedoksi ohjausryhmälle (liitteinä ja/tai linkkinä):

-Kanuunasta kustantaja! Nuorisotyön arviointi –julkaisulle ISBN tunnukset

-Koulutukset ja verkostotapaamiset http://www.nuorisokanuuna.fi/

*Yhdenvertainen osallisuus, Lahti 18.–19.9.2014

*Nuorisotyön yhteistyön tolkku ja merkitys, Oulu 8.-9.10.2014

*Auditointiverkoston koulutuspäivät, Vaasa 28.–29.10.2014

*Valtakunnallinen viestintäkampanja ja nuorisotyön viikko #HupparikansanPuolella

http://www.alli.fi/hankkeet+kampanjat/nuorisotyon+viikko/

http://www.nuorisokanuuna.fi/
http://www.alli.fi/hankkeet+kampanjat/nuorisotyon+viikko/



