Kanuunan ohjausryhmä
Helsinki, 22.4.2010
klo 10–14.30

Jouni Kivilahti
Lasse Siurala
Simo Varjonen
Ritva Jykelä
Ira Custódio
Tomi Kiilakoski (10:30–11:30)
Antti Kivijärvi (10–11:30)
Päivi Honkatukia

1. Kehittämishankkeet
- Jouni Kivilahti kävi läpi taloustilanteen kehittämishankkeiden osalta. Alkuperäisenä
suunnitelmana oli jatkaa kehittämishankkeita kevääseen 2011 (toukokuun loppuun).
Saatu avustus vuodelle 2010–2011 ei mahdollista tätä. Keskusteltiin eri
mahdollisuuksista ja vaihtoehdoista hankkeiden loppuunsaattamisen turvaamiseksi.
Hankkeita aiotaan edelleen jatkaa toukokuun 2011 loppuun. Sopimukset tehdään
tällä erää ajalle 1.5.–31.12.2010.
- Ohjausryhmäläiset keskustelevat rahoitusmahdollisuuksista alustavasti Oulun
seminaarin yhteydessä Kimmo Aaltosen kanssa.
- Antti Kivijärvi esitteli monikulttuurisen nuorisotyön kehittämishankkeen tilanteen
(erillinen ohjausryhmäläisille jaettu raportti). Keskusteltiin hankkeen tutkimusraportin
muodosta, tarkoituksena on hyödyntää kentän kokemuksia ja kirjoituksia. Raportin
formaatti ei luultavasti ole alun perin suunniteltu käsikirja. Raportin työstövaiheessa
järjestetään nuorisotoimien johdon seminaari, jossa hankkeen löydöksiä
reflektoidaan (ajankohta vielä avoin). Keskusteltiin tutkijan vaihtumisesta (Antti
Veronika Honkasalo) syksyllä ja mahdollisesta tarpeesta limittäisiin työsuhteisiin.
Ehdotettiin, että kehittämishankkeiden päätösseminaarit (joulukuu 2010)
yhdistetään.
- Tomi Kiilakoski esitteli nuorisotalotyön kehittämishankkeen tilanteen (erillinen
ohjausryhmälle jaettu raportti). Keskusteltiin yleisemmin Kanuuna-verkoston
kehittämishankkeista, ja niiden valmistelusta tulevaisuudessa. Auditointiteeman
yhdistyminen nuorisotalotyön kehittämishankkeeseen on ollut osin ongelmallista.

2. Talous 2010
- Jouni esitteli Kanuunan taloustilanteen. Jatkoaikaa vuoden 2009 avustuksen
käytölle saatu 30.6. asti; avustus 2010 on 120 000 euroa, mikä riittää vuoden
loppuun.
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-

Keskusteltiin avustuksesta vuodelle 2011, päätettiin kutsua Kimmo Aaltonen
opetusministeriöstä ohjausryhmän tapaamiseen syksyllä.

3. Oulun teemaseminaari 5.–7.5.
- Sovittiin yksityiskohdista perjantain aikataulun ja ohjelman osalta. Seminaarin
valmistelut ovat hyvällä mallilla.

4. Lapsi- ja nuorisopolitiikan koordinaatiomuistio
- Lasse Siurala ja Päivi Honkatukia avasivat ko. muistion taustoja ja siitä käytyä
keskustelua. Sovittiin, että Lasse alustaa aiheesta Oulun teemaseminaarissa.

5.
-

Muita asioita
Hyväksyttiin tarjous Hyvinkään Kanuuna-seminaarista.
Keskusteltiin Viro-yhteistyöseminaarin järjestelyistä.
Keskusteltiin kevään auditointikoulutuksista ja syksyn jatkokoulutuksesta. Harri
Taponen esittelee koulutuksista saadun palautteen Oulussa.
Keskusteltiin mahdollisista uusista Kanuuna-kunnista (kuntaliitokset 2011). Asia
päätettiin ottaa Hyvinkään seminaarin asialistalle.

6. Seuraava tapaaminen
- Seuraava tapaaminen sovittiin 26.8. klo 11 Hyvinkäälle.
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