Ohjausryhmä
Helsinki, 5.2.2010
klo 12.45 – 16.30
Paikalla:
Jouni Kivilahti (pj.)
Lasse Siurala
Ritva Jykelä
Kaisu Haapala
Simo Varjonen
Ira Custódio
Veronika Honkasalo (kohta 1a)
Tomi Kiilakoski (kohta 1)
Antti Kivijärvi

1. Kehittämishankkeet
a) Veronika Honkasalo esitteli väliraporttinsa (7.1.2010)
- keskusteltiin tarpeesta tukea monikulttuurisen nuorisotyön asiantuntijoita ja
uranuurtajia kunnissa (Helsinki, Oulu, Turku, Lahti)
- keskusteltiin tarpeesta pitää hankkeen työntekijän tehtäväkuva ja työsuunnitelma
ajan tasalla läpi hankkeen
- Antti Kivijärvi esitteli alkuvuoden raporttinsa (2.2.2010)
- moku-hankkeen työsuunnitelmaan on tarkoitus lisätä syksylle koulutus (rasismiteema)
- keskusteltiin työntekijöiden verkostoitumisesta (yksi hankkeen alkuperäisistä
tavoitteista), ja siitä, miten tavoitteeseen päästään
- keskusteltiin Lappeenrannan ja Rovaniemen erityispiirteistä hankkeen
näkökulmasta (vastaanottokeskukset)
- keskusteltiin hankkeen tähänastisista tuloksista: monikulttuurisuusstrategia tehty tai
tekeillä useissa kunnissa; teemaa on pidetty esillä; kontakteja on luotu.
- Jouni esitti hankkeen konkreettisiksi tavoitteiksi esimerkiksi yhteisestä
tilastointiperiaatteesta sopimista (miten monikulttuuriset nuoret tilastoidaan) ja
rasismin nollatoleranssin käyttöönottoa kunnissa; keskusteltiin erilaisista
tilastointimalleista ja nollatoleranssi-teeman sisällyttämisestä syksyn koulutukseen
b) Tomi Kiilakoski esitteli raporttinsa (3.2.2010)
- keskusteltiin hankkeiden (talotyö / monikulttuurisuus) erilaisista luonteista ja
talotyöhankkeen haasteista ja mahdollisuuksista
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c) Keskusteltiin hankkeiden järjestämistä seminaareista aiheutuvista kuluista. Sovittiin,
että Jouni ja Ira tekevät ohjausryhmälle esityksen aiheesta (Ira laittaa
ohjausryhmälle sähköpostilla).
d) Sovittiin, että hankkeiden ohjausryhmänä toimii Kanuunan ohjausryhmä, johon
kutsutaan tarvittaessa mukaan muita asiantuntijoita / yhteistyökumppaneita.
Hankkeet käsitellään samana päivänä kuin Kanuunan ohjausryhmän muut asiat,
mutta niille varataan oma paikka päivän aikataulusta, jottei hankkeiden käsittely syö
Kanuunan muille asioille varattua aikaa eikä päinvastoin. Seuraava palaveri on
22.4. jolloin hankkeiden käsittelylle on varattu aamupäivä (klo 10 – 12). Ira ilmoittaa
tästä Päivi Honkatukialle. Sovittiin, että jatkossa tutkijat toimittavat raportit kaksi
päivää ennen ohjausryhmäpalavereita
2. Talousasiat
a) Tavoitteena on ollut päästä 1.4.–31.3. toimivaan sykliin, mihin suunniteltiin
päästävän käyttämällä alkuvuosi 2010 edellisen vuoden avustusta (jota jäi yli
hankkeiden myöhäisemmästä alkamisajankohdasta johtuen)
b) Keskusteltiin kuluvan vuoden talousarviosta ja siitä, miten toiminta järjestetään,
mikäli haettua avustussummaa ei saada.
3. Oulun teemaseminaari kevät 2010
a) Vahvistettiin ajankohdaksi 5.–7.5. (mm.) Helena Kempas ehdotti Hämeenlinnan
seminaarissa, että kokeiltaisiin seminaarin aloittamista yhteisellä illallisella jo yhtä
iltaa aikaisemmin, ja tätä päätettiin kokeilla Oulussa.
b) Keskusteltiin ohjelmaluonnoksesta, ja päätettiin jakaa sisältö periaatteella torstai /
nuorisotiedotus ja perjantai / Kanuunan asiat (tunnusluvut). Ira kirjoittaa sisällön
suhteen sovituista asioista erillisen muistion ja lähettää Kaisulle ja Jaana
Fedotoffille.
4. Kanuunan lausuntoperiaatteet
- Keskusteltiin ohjausryhmän ehdotuksesta lausuntojen suhteen, ja päädyttiin
ehdottamaan mm. seuraavia periaatteita: 1) erilaiset näkemykset ja näkökulmat voi
kirjata ja kirjataan Kanuunan yhteiseen lausuntoon; 2) ohjausryhmä päättää joka
kerta erikseen, antaako Kanuuna kustakin asiasta (yhteistä) lausuntoa vai ei; 3)
joissain erikseen määriteltävissä tapauksissa yhtenä vaihtoehtona voi olla pelkkä
ohjausryhmän lausunto; ja 4) kaikki lausunnot käytetään kunnilla nähtävänä ennen
niiden toimittamista edelleen.
- Ira kokoaa näistä ohjausryhmälle edelleen työstettävän ehdotuksen, jonka pohjalta
muokattu ehdotus esitellään marraskuun Kanuuna-seminaarissa Hyvinkäällä.
5. Muut asiat
a) YES-hanke – päätettiin, että hankeyhteistyötä voidaan tehdä moku-hankkeen
kautta. Antti on yhteydessä Mirella Huttuseen asian tiimoilta.
b) Päätettiin vastata myöntävästi OPM:n ehdotukseen Suomi-Viro -yhteistyöohjelman
suhteen. Tarjottuja kuutta osallistujapaikkaa huhti – toukokuun vierailulle Suomessa
(teemana nuorisotyön laadunarviointi) tarjotaan Kanuuna-kunnille sillä periaatteella,
että pääkaupunkiseudulla on kaksi paikkaa, Oululla yksi, ja muut kolme paikkaa
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ovat avoimia kaikille Kanuuna-verkoston kunnille. Ira on yhteydessä Sanna
Puuraan (OPM) ja kuntiin.
c) Keskusteltiin Allianssin suunnittelemasta valtakunnallisesta kriisinhallintaryhmästä,
todettiin, että asia ei aiheuta toimenpiteitä.
d) Auditointikriteeristön käännättäminen englanniksi (Helena Kempaksen esitys) –
päätettiin, että Kanuuna voi huolehtia käännöstyön kuluista.
6. Seuraava palaveri
- seuraavan palaverin ajankohdaksi sovittiin 22.4. klo 10–16.
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