Kanuuna-verkoston ohjausryhmä
Helsinki 5.4.2011
klo 10.30–13.30
Lasse Siurala
Kaisu Haapala
Nella Lehtosalo
Jouni Kivilahti (pj.)
Ira Custódio (siht.)
Leena Suurpää (12.15 asti)
Veronika Honkasalo (12.15 asti)
Antti Kivijärvi
Pia Aho (uutta kehittämishanketta käsiteltäessä)

1. Kehittämishankkeet
- Monikulttuurisen nuorisotyön kehittämishanke:
Veronika Honkasalo esitteli raportin dispositioluonnoksen. Veronikan kirjaamien
kysymysten pohjalta käytiin keskustelua kehittämishankkeen loppuraportoinnista.
Keskusteltiin loppuraportin työstämisen aikataulusta. Raportin on oltava valmis
kustannustoimitettavaksi 15.9.
Tutkijat tekevät vielä joitain täydentäviä haastatteluja. Ohjausryhmä kommentoi
raporttiluonnosta 22.6. pidettävässä tapaamisessa (Helsinki klo 9–13). Tutkijat
lähettävät raporttiluonnoksen 15.6. mennessä.
Keskusteltiin raportin levittämisestä ja Kanuunan sekä yksittäisten kuntien roolista
siinä. Keskusteltiin yhteistyökumppaneiden ja muiden nuorten kanssa
työskentelevien tahojen mahdollisuuksista hyödyntää raporttia.
- Nuorisotalotyön kehittämishanke:
Tomi Kiilakoski on ollut tammi–maaliskuun toisessa projektissa, Kanuunan
hankkeessa jälleen 1.4. alkaen.
Talotyöhankkeen osalta kirjoittamisaikataulua tarkistettava, jotta ehtii
kustannustoimitettavaksi.
- Uusi kehittämishanke:
Pia Aho (korkeakouluharjoittelija / Helsingin nuorisoasiainkeskus) on harjoittelunsa
aikana työstänyt hankesuunnitelmaa edelleen ja toteuttaa kevään aikana koulun ja
nuorisotyön yhteistyötä kunnissa kartoittavan kyselyn Kanuuna-kunnille. Kyselyn
tulokset raportoidaan Porin teemaseminaarissa. Pia kertoi ohjausryhmälle myös
saksalaisesta kokonaiskasvatusajatuksesta, jossa koulu, nuorisotyö ja järjestöt
toimivat tiiviissä yhteistyössä.
Lasse Siurala kertoi tapaamisesta OPH:n kanssa. Toukokuun lopulle on
suunnitteilla uusi tapaaminen.
www.nuorisokanuuna.fi

Keskusteltiin tarpeesta hankkeen fokusoimiselle (teemat, ikäryhmät); kuntien
erilaisista tilanteista kouluyhteistyön osalta; tarpeesta konsultoida kuntia
hankesuunnitelmaa täydennettäessä (esim. Riitta Veijola / Oulu); sekä koulupuolen
näkemyksen saamisesta mukaan hankesuunnitelmaan.

2. Kanuunan ajankohtaiset
- Jouni Kivilahti esitteli taloustilanteen. Kanuunan avustus vuodelle 2011 on 120 000
euroa, ja sitä alettiin käyttää 1.3. (alkuvuosi käytettiin vielä vuoden 2010 avustusta).
Avustus riittää verkoston suunniteltuun toimintaan vuoden loppuun asti siten, että
uuden hankkeen käynnistämistä varten jää 9 000 euroa.
- Käytiin läpi toimintasuunnitelmaan kirjatut toiminnot, ja päätettiin jättää uuden
hankkeen aloitusajankohta tässä vaiheessa avoimeksi. Vuodelle 2011 myönnettyä
avustusta on mahdollista käyttää vielä vuonna 2012.

3. Porin teemaseminaari 19.–20.5.
- Ira esitteli ohjelmaluonnoksen, jota muokattiin siten, että uutta hanketta koskevan
kyselyn käsittely ja teemaan liittyvä ryhmätyö saatiin mukaan torstaipäivälle.
- Kutsut lähetetään kuntiin viikolla 15, myös OKM:n Kimmo Aaltonen kutsutaan
mukaan seminaariin.

4. Muut asiat
- Ei muita asioita.

5. Seuraava tapaaminen
- Ohjausryhmä kokoontuu seuraavan kerran Helsinkiin 22.6. klo 9–13
kommentoimaan raporttiluonnosta. Ko. tapaamiseen ei oteta Kanuunan yleisiä
asioita.
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