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Jouni Kivilahti
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poissa: Martti Hurskainen
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Asialistan lisäksi tutustuminen Helsingin Nuorisoasiainkeskuksen Happitoimintakeskukseen klo 11–12.15.

1. Kehittämishankkeiden kuulumiset
- Veronika Honkasalo ja Tomi Kiilakoski esittelivät hankkeiden kuulumiset.
- Moku: alkutilaisuudet pidetään syksyn 2009 aikana, ja Veronika kirjoittaa
näiden pohjalta kuvauksen hankkeen lähtötilanteesta ja käynnistymisestä
kunnissa. Haasteena jatkossa on hankkeen etenemisen varmistaminen
(aktiivinen seuranta ja valvonta). Veronika toi esille tarpeen tutkijakoordinaattorin työnkuvan päivittämisestä. Keskusteltiin hankkeen
mahdollisesta jatkamisesta yli vuoden 2010 ainakin tulosten dokumentoinnin
osalta. Ohjausryhmän näkemys hankkeen tavoitteesta on
kehittämisprosessin aktivoiminen ja osaamisen esiin tuominen kunnissa,
sekä tämän tuloksena syntyvä monikulttuurisen nuorisotyön käsikirja.
- Talotyö: Tomi esitteli lyhyesti koonnin olemassa olevasta tutkimuksesta
liittyen nuorisotalotyöhön. Keskusteltiin hankkeen tuottaman tutkimustiedon
luonteesta (kuvaus nykytilasta vs. suuntautuminen tulevaisuuteen) ja
mokuhankkeeseen verraten erilaisesta lähtötilanteesta. Määriteltiin, että
nuorisotaloa tarkastellaan tässä hankkeessa laajemmin alueellisena
toimijana (vrt. avoimet illat). Tähän liittyen nähtiin tarve yhteisen käsitteistön
luomiselle. Hankkeen toivotaan vastaavan kysymykseen ”miten nuorisotalo
resurssina vastaa alueen nuorten muuttuviin tarpeisiin”. Hankkeelta toivotaan
totuttujen käytäntöjen kyseenalaistamista, niin, että kuntien eroavaisuudet ja
erilaiset toimintaympäristöt huomioidaan. Sovittiin, että hankkeen tavoitteita
ja toimintatapoja mietitään konkreettisemmin Tomi Kiilakosken ja Kanuunan
ohjausryhmän tapaamisessa Tampereen alkuseminaarin pohjalta.
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Sovittiin, että molempien hankkeiden osalta tukiryhmänä toimii Kanuunan
ohjausryhmä, jonka kokousten yhteyteen hankkeiden palaverit sovitetaan.
Palavereihin kutsutaan tarpeen mukaan hankkeiden teemojen asiantuntijoita.
Keskusteltiin Veronikan vanhempainvapaan sijaisjärjestelyistä. Sijaiseksi on
ehdotettu Antti Kivijärveä.

2. Kanuunan ajankohtaiset
- Jouni esitteli taloustilanteen, ei yllätyksiä. Avustuksesta ylijäävällä osalla
varmistetaan tutkijoiden palkkaus 30.4.2010 asti.
- Ira ja Jouni tekevät käydyn keskustelun pohjalta luonnoksen vuoden 2010
toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta Hämeenlinnan seminaariin. Ensi
vuonna ei esitetä aloitettavaksi uusia hankkeita, ja teemaseminaarien
määräksi ehdotetaan yhtä (Oulu / nuorisotiedotus).

3. Hämeenlinnan ohjelma
- Teemana monitoimijainen yhteistyö, Oululla alustus (Ritaharju), alustus
pyydetään lisäksi tutkija Mirja Määtältä (vaihtoehtona tutkija Juha
Hämäläinen). OPM:lle varataan puheenvuoro.
- Monitoimijainen yhteistyö siirrettiin perjantaille, torstaina on virallisten
puheenvuorojen lisäksi kehittämishankkeiden esittely / tilannekatsaus sekä
Kanuunan vuoden 2010 toimintasuunnitelman ja talousarvion läpi käyminen.
Muistion liitteenä muokattu seminaariohjelma.

4. Mittaritarkennuksista sopiminen
- Keskusteltiin Joensuussa auki jääneistä kysymyksistä. Ira kirjoittaa sovitut
tarkennukset tunnuslukuohjeistukseen, Harri Taponen tarkastaa muotoilut.

5. Muut asiat
- Keskusteltiin OPM:n lähettämästä kutsusta kuulemistilaisuuteen liittyen
etsivän nuorisotyön lakisääteistämisesitykseen. Lasse, Kaisu ja Annina
Lehtiö-Vainio (Turku) osallistuvat varmasti. Selvitetään muiden kuntien
osallistumista.
- Keskusteltiin seikkailukasvatusverkoston lausuntopyynnöstä. Päätettiin
laittaa Kanuunan lausuntona koonti kuntien yhtenevistä mielipiteistä ja lisäksi
maininta siitä, etteivät kunnat ole yksimielisiä erityisammattitutkinnon
tarpeesta.
- Keskusteltiin Kanuuna-verkoston toiminnasta liittyen lausuntopyyntöihin.
Ehdotettiin, että toimintatavasta sovittaisiin Hämeenlinnan seminaarissa.

6. Seuraava tapaaminen
- Hämeenlinnan seminaarissa 19.–20.11.
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