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1. Ajankohtaista Kanuunassa
- Talous: viime vuoden avustuksesta jäi osa käyttämättä, jäljelle jäänyt osa
käytettäneen loppuun maaliskuun aikana. Tänä vuonna avustusta saadaan
28 000€. Suunnitellun toiminnan lisäksi hyviin ideoihin on mahdollista
osoittaa rahaa. Hankkeen budjetista voidaan maksaa myös
teemaseminaareista aiheutuvia kuluja.
- Hankkeesta tiedottaminen: Nuorisotyö-lehteen kirjoitetaan perutietojuttu
Kanuuna-hankkeesta ja kutsutaan heidät Espoon seminaariin kirjoittamaan
juttu.
- HUMAKin uusi OPS: uuteen opetussuunnitelmaan voi vaikuttaa kevään
aikana, ja Kanuuna tekee yhteisen lausunnon. Lähetetään OPS
kanuunalaisille ja luodaan kommentointia varten aihe keskustelupalstalle.
Kooste kommenteista Espoon seminaariin, jolloin siitä voidaan vielä
keskustella ja muokata lausuntoa. Ira hoitaa.
- Uudet kunnat 1.1.2009 alkaen: yli 40 000 asukkaan kunnat kutsutaan
mukaan. Kanuuna pidetään avoimena kaikille kunnille, joissa asukasmäärä
ylittää 40 000; mukana olevien kuntien määrää ei rajoiteta.
- Yhteiset hankkeet: vuoden aikana pyritään edistämään yhteisten hankkeiden
syntymistä verkoston sisällä. Yhteishankkeita on jo olemassa (kuten Mikkelin
ja Kuopion yhteinen nuorisotiedotushanke), pyritään tekemään näitä
näkyvämmiksi.
- Talousarvio ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin, mutta uusille ideoille on
tilaa.
2. Tulevat seminaarit
- Espoo 24.–25.4. Viula Pakka hoitaa.
- Lahti (monitoimijainen yhteistyö, yksipäiväinen) 3.10. Otetaan seminaariin
yksi hyvin fokusoitu teema. Sisällöstä sovitaan tarkemmin myöhemmin.
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-

Huomioitava lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman näkökulma. Oulu
mukaan suunnitteluun?
Mikkeli (alustavasti) 27. – 28.11. Ira tarkistaa Kuntaliitosta ja Allianssista ettei
ole päällekkäisiä tapahtumia. Teemoja mietitään Espoon seminaarin jälkeen.

3. Verkkosivut
- sivuja on paranneltu ja parannellaan edelleen Lahden seminaarissa saatujen
kommenttien pohjalta.
- luodaan sivustolle (keskutelupalstalle) ”tarpeet”-osio, jossa voi kysyä muiden
kokemuksia myös teemoista, joista ei ole projektiesittelyjä. Antti ehdotti
yhdeksi teemaksi koulu- ja oppilaskuntayhteistyötä. Ira lisää aiheen
keskustelupalstalle ja tiedottaa siitä sähköpostilla kanuunalaisille.
- verkkoryhmän kaupunkikierrokset: verkkoryhmä kiertää haluttaessa kunnissa
esittelemässä hankkeen verkkosivuja, erityisesti projektiosiota. Ira meilaa
tarjouksen kaupunkeihin.
4. Muut asiat
- Helsinki järjestää yhteistyökumppaneiden kanssa euroamerikkalaisen
”Reflective youth work – linking theory and praxis”-seminaarin 2.–3.7.2008.
Ira osallistuu.
- aikaisemmin kerätyt perustiedot kunnista päivitetään vuoden 2007 pohjalta.
Lisätään työpajat ja ap- / ip-toiminta (on/ei).
5. Seuraava tapaaminen
- 6.5. Hotelli Helkassa, aloitetaan lounaalla klo 12. Lasse varaa.
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