Kanuuna-verkosto
Ohjausryhmä
13.3.2009 klo 13.30 – 15

Jouni Kivilahti (pj.)
Ritva Jykelä
Lasse Siurala
Riitta Veijola
Ira Custódio
pois: Martti Hurskainen ja Kaisu Haapala

1. Talous / ajankohtaista
- OPM-avustus vuodelle 2009 on 120 000€, nipistämistarve ei siten ole niin suuri kuin
mihin varauduttiin
- Vuoden 2008 avustus oli käytetty loppuun 28.2.2009
- Lasse esitteli seminaarissa luonnoksen k&t-yhteistyön ohjausryhmän toiminnasta.
Yhteistyön hahmottelu etenee.

2. Moku-hankkeen käynnistyminen
- Lasse on kartoittanut tilannetta tutkijoiden osalta, ja sopivan kandidaatin löydyttyä
Lasse, Jouni ja Ira tapaavat ko. henkilön (ennen Lassen matkaa). Lassen sihteeri
kutsuu porukan koolle.
- tutkija yhdessä ohjausryhmän / Iran kanssa suunnittelee hankkeen
aloitusseminaarin (Helsinkiin?) vielä ennen kesälomia. Seminaariin kutsutaan kaikki
kiinnostuneet kunnat, ja seminaarin jälkeen pyydetään sitovat tiedot osallistuvista
kunnista.
- Tutkija sijoitetaan jonkin Kanuuna-kunnan nuorisotoimen yhteyteen, ja sopimus on
aluksi vuodeksi, mahdollisella 6kk:n jatkolla

3. Talotyöhankkeen käynnistyminen
- Hankkeen toimintasuunnitelmaa on tarpeen täsmentää ja priorisoida, tätä varten
järjestetään suunnitteluseminaari
- Suunnitteluseminaarissa valitaan keskeiset kehittämiskohteet (jotka jaetaan
kunnille; kaikilla kunnilla ei välttämättä täysin samat kohteet), ja hankkeen
tavoitteena on hyvien käytäntöjen mallintaminen ja koonti.
- Pikkukakkosten Jyväskylän seminaariin pyyntö hankkeen kehittämistarpeiden
konkretisoinnista (Risto Kähkönen / Ira ottaa yhteyttä)
- Riitta Veijola ehdotti mahdolliseksi tutkijaksi Tomi Kiilakoskea (joka tehnyt töitä
Oululle). Ehdotettiin, että Kiilakoski kutsuttaisiin pikkukakkosten Jyväskylän
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seminaariin. Kiilakosken valinta ja sijoittaminen Ouluun hajauttaisi hankkeiden
sijaintia, mitä pidettiin hyvänä. Riitta Veijola selvittää Kiilakosken kiinnostusta ja on
yhteydessä Iraan.

4. Osallisuushanke
- Osallisuushanke päätettiin jäädyttää toistaiseksi. Mikäli lama vaikuttaa ensi vuoden
avustukseen, ei ole mielekästä että Kanuunalla on kolme keskeneräistä hanketta,
joiden jatko on epävarma.

5. Muut asiat
- Kanuuna-seminaarissa kakkostason sihteerit / päälliköt toivoivat Kanuunan, Kympin
ja pikkukakkosten työnjaon / roolien selventämistä
- Pitäisikö pikkukakkosten kattaa kaikki Kanuuna-kunnat? Mikä on pikkukakkosten
osallistujaprofiili? Tämä pikkukakkosten ratkaistavaksi Jyväskylään.
- Ira kerää kaupunkien organisaatiorakenteet ja lähettää ne tiedoksi pikkukakkosille
ennen toukokuuta ja on yhteydessä Risto Kähköseen myös tästä.
6. Seuraava kokoontuminen
- ei sovittu virallista palaveria, Oulun nuorisotyöpäivillä tapaaminen mukanaolevien
kesken
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