Kanuunan ohjausryhmä
19.8.2009 klo 12 – 15.20
Hotelli Helka, Helsinki
Paikalla:
Jouni Kivilahti
Ritva Jykelä
Kaisu Haapala
Lasse Siurala
Martti Hurskainen (poistui junalle 14.35)
Ira Custódio

1. Kanuunan ajankohtaiset
-

-

Jouni esitteli taloustilanteen, jossa ei ollut yllätyksiä. Hankkeiden suunniteltua
myöhäisemmästä alkamisesta johtuen avustusta jää käyttämättä, mutta sitä
voidaan käyttää vielä ensi vuoden aikana, ja varmistaa siten tutkijoiden palkkaus
ainakin alkuvuodeksi.
Helsinki ei ole vielä laskuttanut maaliskuun auditointiseminaarin kuluja – Lasse
tarkistaa asian.

2. Kehittämishankkeiden käynnistyminen
Monikulttuurisen nuorisotyön kehittämishanke
- Käytiin läpi hankkeen tilanne ja Nuorisotutkimusseuran kanssa tehty ostosopimus
Veronika Honkasalon työpanoksesta.
- Veronikan rooli hankkeessa on tutkija-kehittäjä-kouluttajan, ja Veronikan
koordinoivaa panosta toivotaan edistämään kuntien linkittymistä toistensa kanssa
kehittämistyössä (saman teeman kanssa työskentelevät kunnat; muiden teemojen
kanssa työskentelevien kuntien kokemuksista raportointi).
- Hankkeen konkreettisena tuotoksena toivotaan syntyvän monikulttuurisen
nuorisotyön käsikirja, jossa mallinnetaan hyviä käytäntöjä ja esitellään kokemuksia
ja esimerkkejä eri käytännöistä.
- Hankkeelle haetaan rahoitusta seuraavassa OPM-haussa ensi vuoden loppuun
asti.
- Toivottiin, että Veronika osallistuisi syksyn aikana paitsi tukiryhmänsä tapaamisiin,
myös johonkin Kanuunan ohjausryhmän tapaamisista.
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Talotyö ja auditointiosio
- Tomi Kiilakoski aloittaa työnsä 1.10. Keskusteltiin vaihtoehdoista palkkauksen
suhteen: vastaava ostopalvelusopimus kuin Veronikalla vai sijoitus Ouluun (Oulu
palkkaa ja laskuttaa Kanuunaa). Tomille sopivat molemmat, Kaisu selvittää asiaa
Oulun osalta ja on yhteydessä Iraan.
- Hankkeen aloitusseminaari yritetään järjestää viikon 44 alussa (ma / ti / ke).
Ehdotettiin hyvien liikenneyhteyksien ja seminaarin yksipäiväisyyden vuoksi
paikaksi Tamperetta, Ira tiedustelee Tampereen halukkuutta isännöidä seminaaria.
Pohdittiin myös muita vaihtoehtoja.
- Aloitusseminaarin ja hankkeen valmistelua varten kuntia pyydetään pohtimaan
keskeisimpiä kehittämistarpeita teemaan (Kohtaako nuorisotalotyö ja nykyisyys)
liittyen (vastaukset Iralle / Tomille 15.10. mennessä). Lisäksi Tomi kokoaisi
seminaaria varten aiheesta löytyvän tutkimustiedon ja liittäisi siihen omat
ajatuksensa ja heränneet kysymyksensä.
- Auditointikoulutuksia olisi mahdollista järjestää yksi jo ennen joulua (Meiju Hovin
vastaus), mikäli päivästä sovitaan pian. Meiju ehdotti marraskuuta, jolloin talotyö on
jo asettunut uomiinsa, ja irtautuminen koulutukseen on helpompaa. Koulutusta
järjestämään tulisi löytää kaupunki, jossa voidaan auditoida sekä talotyötä että
pienryhmiä.
- Esitettiin, että kunnilta kysytään halukkuutta osallistua auditointikoulutukseen, ja
myönteisten vastauksien kartalta valitaan maantieteellisesti sopiva kaupunkirypäs,
josta koulutukset aloitetaan.
- Koulutukset päätettiin kuitenkin aloittaa vasta kevätpuolella, koska on tärkeämpää
saada talotyöhanke käyntiin, ja sekä aloitusseminaarin että auditointikoulutuksen
järjestäminen loka-marraskuussa voisi karsia osallistujamäärää.
- Linjattiin, että auditointikoulutuksiin osallistuu korkeintaan 4 työntekijää / kunta ja 20
osallistujaa / koulutus.

3. Syyskuun teemaseminaari, Joensuu
-

-

Paikalle tulee 1- ja 2-taso.
Torstaina Joensuun toiminnan esittely ja nuorisotoimen johtaminen taloudellisen
laman olosuhteissa, perjantaina aamupäivällä yhteiset tunnusluvut.
Lamajohtaminen: muutama alustusesimerkki (Vantaa (?), Oulu, joku muu?), jonka
jälkeen ryhmäkeskustelua ja yhteinen purkukeskustelu.
Tunnusluvut: joku 2-tasolta alustamaan, Virpi Rantasta (Lahti) ja Harri Taposta
(Helsinki) esitetty. Ira selvittää asiaa.
Lisäksi keskustelua Hämeenlinnan Kanuuna-seminaarin teemoista + muista
Kanuunan ajankohtaisista asioista.
Sovittiin seuraava tapaaminen Joensuuhun seminaarin yhteyteen, ja sitä seuraava
Helsinkiin 15.10. klo 11, Lasse ilmoittaa koordinaatit ja ohjelman lähempänä.

(Martti lähti junalle.)
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4. Muut asiat
-

Keskusteltiin esityksestä muuttaa etsivä nuorisotyö lakisääteiseksi.
Keskusteltiin k&t-yhteistyöryhmän toiminnasta. Lassen mukaan toiminta on alkanut
sujuvasti, ja Lasse raportoi siitä Joensuussa.
Keskusteltiin muista ajankohtaisista asioista.

5. Seuraava tapaaminen
-

Joensuun seminaarissa paikalla olevien kesken (Ritva lomalla).
Joensuun jälkeen 15.10. Helsingissä klo 11 nuorisoasiainkeskuksen uusissa
tiloissa.
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