Kanuuna-verkoston ohjausryhmä
Hyvinkää 26.8.2010
klo 11–16

Jouni Kivilahti
Kaisu Haapala
Ritva Jykelä (saapui 13.40)
Lasse Siurala
Simo Varjonen
Ira Custódio
Tomi Kiilakoski / kohdat 1 ja 2
Antti Kivijärvi
’
’

1. Kehittämishankkeiden kuulumiset
- Monikulttuurinen nuorisotyö: Antti Kivijärvi esitteli hankkeen kuulumiset (liitteenä
muistio 26.8.2010). Kivijärvi kirjoittaa lisäksi hankkeen aineiston pohjalta artikkelia
nuorisoalan kehittämistä käsittelevään julkaisuun. Tapaaminen Veronika
Honkasalon kanssa 9.9. Keskusteltiin hankkeen suorista ja epäsuorista
vaikutuksista kunnissa.
- Nuorisotalotyö: Tomi Kiilakoski esitteli hankkeen kuulumiset (liitteenä muistio
26.8.2010). Keskusteltiin verkoston kehittämishankkeiden luonteesta yleisesti
(pilotit): kehittämisen esteet ja mahdollisuudet, tutkijoiden ja nuorisotyön
läheneminen ja vuoropuhelun lisääntyminen. Auditointien ja itsearviointien anti
talotyöhankkeelle on vielä avoin.
- Keskusteltiin hankkeiden loppuraportoinnista, aikatauluista sekä ensi vuoden
rahoituksesta. Rahoitusta ehdotettiin haettavan kesään asti (kesä- / heinäkuun
2011 loppuun), talotyöhanke päättyy kolme kuukautta myöhemmin (Kiilakoskella
toinen projekti alkuvuodesta). Julkaisun toivotaan olevan sekä paperi- että
verkkojulkaisu. Mikäli loppuraportin halutaan olevan osa Nuorisotutkimusseuran
julkaisuja, aikataulusta keskusteltava Nuorisotutkimusseuran (Tarja Tolonen)
kanssa (julkaisun muodosta / ajankohdasta ei ole vielä sovittu).
- Hankkeiden yhteinen päätösseminaari sovittiin järjestettäväksi tammikuussa (tarkka
ajankohta avoin) Kokkolassa, mikäli Kokkola on edelleen kiinnostunut seminaaria
isännöimään (Kokkolan nuorisotoimenjohtaja Ronnie Djupsund vahvisti asian
27.8.).

2. Kanuunan ajankohtaiset
- Jouni Kivilahti kävi läpi taloustilanteen: vuoden 2009 avustus käytettiin loppuun
toukokuussa 2010; loppuvuoden menot ovat talousarvion mukaisia palkka- ja
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seminaari-/koulutuskuluja. Avustus riittää suunnitellusti vuoden 2010 toimintaan;
koordinaattorin palkkakuluihin tammi-maaliskuussa 2011 sekä
kehittämishankkeiden päätösseminaarin kuluihin tammikuussa 2011.

3. Ensi vuoden hakemus
- Keskusteltiin ensi vuoden kehittämishankkeesta (ohjausryhmä esittää syksyllä 2011
aloitettavaksi vain yhtä uutta hanketta) ja sen mahdollisista teemoista sekä
rahoituksesta.
- Sovittiin, että syyskuun aikana tehdään kysely Kanuuna-kunnille liittyen kuntien
näkemyksiin uudesta kehittämishankkeesta (Ira). Lasse kokoaa ohjausryhmässä
esittämänsä ajatukset kyselyn pohjaksi ja toimittaa Iralle. Ohjausryhmä esittää
kolmea eri teemavaihtoehtoa, lisäksi kunnilta kysytään teemaehdotuksia. Samassa
kyselyssä pyydetään kunnilta kokemuksia meneillään olevista kehittämishankkeista
ja kehittämisehdotuksia liittyen verkoston kehittämishankkeiden toteutukseen
jatkossa. Seuraavaan ohjausryhmään koonti kyselystä, ja tältä pohjalta
valmistellaan ohjausryhmän esitys Kanuuna-seminaariin.
- Ensi vuoden alustavaan talousarvioon kirjataan palkat, meneillään olevien
hankkeiden kulut (7kk/hanke), syksyllä 2011 alkavan uuden hankkeen kulut sekä
verkoston normaalit toimintakulut.

4. Syksyn toiminta
- Hyvinkää 18.–19.11. – Valittiin seminaarin teemaksi nuorisolain uudistus (torstai
18.11.), näkökulmana mallit lain edellyttämistä yhteistyöverkostoista ja
nuorisotoimen rooli uudistuksissa. Hyvinkään opetustoimelta pyydetään alustus
(Simo kutsuu), alustuksen jälkeen pienryhmäkeskustelut. Ennakkokysely: mitä
toimenpiteitä lainmuutos aiheuttaa / on aiheuttanut kunnissa. Perjantaina 19.11.
käsitellään vuoden 2011 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Lisäksi aamupäivän
aikana valmistellaan pienryhmissä vuoden 2011 syksyllä alkavaa hanketta, ja
tämän pohjalta tehdään seminaarin jälkeen tarkempi toimintasuunnitelma vuoden
2011 hakemukseen.
- Oulun teemaseminaarin palaute huomioiden päätettiin aloittaa Hyvinkään Kanuunaseminaari yhteisellä illallisella jo 17.11., jolloin torstain ohjelma voidaan aloittaa jo
klo 10. Esittelykierrokselle mukaan kuntien lyhyet ajankohtaiset kuulumiset /
ajankohtaisnostot, tästä ennakkomaininta kutsuun. Keskustelulle pienryhmissä
varataan riittävästi aikaa.
- Ira tekee seminaarikutsut ja alustavan aikataulun.
- Käytiin läpi Kanuuna-verkoston ja muiden nuorisoalan toimijoiden järjestämät
tapahtumat syksyllä 2010 (erillinen liite).

5. Muut asiat
- Kuntaliitokset 2011 ja 2013; kasvavat kunnat / Kanuuna-kuntien lukumäärä –
Ohjausryhmä esittää Hyvinkään Kanuuna-seminaarissa, että kaikille 40 000
asukkaan rajan ylittäville kunnille lähetetään kutsu verkoston toimintaan.
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Kanuunan lausuntoperiaatteet – Ohjausryhmä esittää Hyvinkään Kanuunaseminaarissa, että yhteisistä lausunnoista ja niiden kokoamisperiaatteista päätetään
jatkossakin tapauskohtaisesti.

6. Seuraava tapaaminen
- Seuraavan tapaamisen ajankohdaksi sovittiin 8.10. klo 12, paikkana Helsingin
nuorisoasiainkeskus. Palaveriin kutsutaan myös Kimmo Aaltonen ja Leena
Suurpää. Lisäksi Lasse ja Ira sopivat ennen tätä palaverin Leena Suurpään kanssa
hankeyhteistyön osalta.
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