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1. Ajankohtaista Kanuunassa
- talous: viime vuoden avustus on käytetty loppuun 31.3. Tämän vuoden
avustus oli 28 000€. Palkka-, seminaari- yms. menojen lisäksi on olemassa
n. 5 000€ summa, joka voidaan osoittaa Kanuunan toimintaan. Laitetaan
aihe keskustelupalstalle ja pyydetään ideoita rahan käytöstä. Lahden
seminaarille budjetoitiin 2 000€ ja Mikkelille kaksipäiväiselle tapaamiselle 4
000€.
- Lasse (?) esitti, että ohjausryhmä kävisi Lahden seminaarin (3.10.) jälkeen
OPM:ssä esittelemässä Kanuunan tunnuslukuja ja tutkimus- ja
kehittämishankesuunnitelmia. Sovittiin, että Lasse sopii tapaamisen OPM:n
kanssa.
2. Tutkimus- ja kehittämishanke, ”moku”
- Keskusteltiin eri vaihtoehdoista ja rahoitusmalleista tutkimus- ja
kehittämishankkeen osalta (kirjoitetaanko hankkeet Kanuunan nykyiseen
toimintaan sisään vai tehdäänkö erillinen tutkimus- ja kehittämishanke).
- Kaupunkien sisällä on jo paljon erilaisia verkostoja, ja Jouni ehdotti, että
Kanuuna voisi sateenvarjomaisesti koordinoida näitä verkostoja samaan
tapaan kuin OPM koordinoi valtakunnallisia hankkeita. Kanuunan
verkkosivuja voidaan käyttää materiaalin ja tiedon jakamiseen.
- Todettiin, ettei kaikkien kuntien tarvitse olla jokaisessa hankkeessa mukana,
vaan kukin omien tarpeidensa ja intressiensä mukaan.
- Lasse kertoi, että Netarilla on jo suunnitteilla oma, verkkonuorisotyön tiedon
levittämis- ja jakamisverkosto. Keskusteltiin mahdollisuudesta linkittää tämä
verkosto jollain lailla Kanuunaan.
- Keskusteltiin kuulemis- ja vaikuttamisteemasta, todettiin tarvetta olevan
yhteiselle käytäntöjen vertailulle ja kehittämistoiminnalle.
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Sovittiin, että moku-hanketta esitetään pilotiksi, jolla yhteisen tutkimus- ja
kehittämistoiminnan voi aloittaa.
Jatkosuunnitelmat: pyydetään kunnista kommentteja ja mielipiteitä tutkimusja kehittämishanketta koskien jo ennen Lahden seminaaria, jotta keskustelu
saadaan alkuun ja seminaaripäivä voi olla täysi työpäivä. Ohjausryhmä
valmistelee sähköpostiyhteistyönä kyselyn, joka lähetetään kuntiin. Liitteeksi
laitetaan moku-hankkeen suunnitelma, ja pyydetään pohtimaan, miten
vastaava toimisi muiden teemojen kohdalla.

3. Lahden seminaari 3.10.
- Lahden teemana tutkimus- ja kehittämishanke
- ennen seminaaria kysely kuntiin (ks. yllä)
- esitys vuoden 2009 alusta käyttöön tulevista yhteisistä tunnusluvuista
(seminaarissa tehdään päätös)
4. Mikkelin seminaari 27.–28.11.
- tutkimus- ja kehittämishankekeskustelu jatkunee Mikkelissä?
- toiseksi teemaksi lastensuojelulaki, ja erilaiset lastensuojeluohjelmat yms.
joita kunnissa on / suunnitellaan (näistä esittelyjä, tuloksia)
- lastensuojeluohjelmiin liittyen tehdään kunnille ennakkokysely ja haetaan
erilaisia esimerkkejä ja näkökulmia
- Kanuunan toiminta 2008 ja suunnitelma vuodelle 2009
- keskusteltiin mahdollisesta ulkopuolisesta luennoitsijasta
5. Muut asiat
- Humakin opsiin liittyen keskusteltiin siitä, että taustakeskustelussa mukana
olo on hyödyllisempää kuin myöhäisen vaiheen kuuleminen.
- Keskusteltiin yleisesti Kanuunan vaikuttamistoiminnasta.
6. Seuraava tapaaminen
- seuraava ohjausryhmän tapaaminen Lahdessa 3.10 seminaarin jälkeen.
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