Kanuuna-verkoston ohjausryhmä
Helsinki, 8.10.2010
klo 12–15.45

Jouni Kivilahti
Lasse Siurala (kohdat 1–4 ja 6)
Ritva Jykelä
Kaisu Haapala
Simo Varjonen
Leena Suurpää (kohdat 2 ja 6)
Tomi Kiilakoski (kohdat 2 ja 6)
Antti Kivijärvi (kohdat 2 ja 6)
Ira Custódio

1. Kanuunan ajankohtaiset
- Jouni Kivilahti kävi läpi taloustilanteen. Ei yllätyksiä; vuoden 2010 avustuksella
varmistetaan koordinaattorin palkka 31.3.2011 asti sekä Kokkolan seminaari
tammikuussa 2011.
2.
-

-

Kehittämishankkeiden kuulumiset
Tomi Kiilakoski / nuorisotalotyön kehittämishanke (erillinen raportti).
Antti Kivijärvi / monikulttuurisen nuorisotyön kehittämishanke (erillinen raportti).
Käytiin läpi molempien hankkeiden ohjelma syksyn osalta ja keskusteltiin
hankkeiden löydöksistä. Nuorisotyön (/-toimen) kehittämisehdot tulevat esiin
molemmissa hankkeissa, samoin nuorisotalon ”seinien purkaminen”, siirtyminen
tilatyöstä alueelliseen nuorisotyöhön.
Julkaisun muoto ja rahoitus: hankkeiden raporteista tuotetaan yhteisjulkaisu, johon
tulee 1) osio tutkimus- ja kehittämistoiminnasta nuorisoalalla, 2) hankkeiden raportit
ja 3) kentän kokemukset hankkeista (pilotit). Julkaisu on muodoltaan kirja, saataville
myös verkkoon (ei kuitenkaan verkkojulkaisuksi taitettuna). Kanuuna sitoutuu
ostamaan tietyn, julkaisukulut kattavan kappalemäärän teosta (kulut sisällytetään
vuoden 2011 talousarvioon, Ira tarkistaa Nuorisotutkimusseurasta lukumäärän).
Julkaisu pyritään ajoittamaan syksyn 2011 Kanuuna-seminaariin (todennäköisesti
17.–18.11.).

3. Vuoden 2011 toimintasuunnitelma ja talousarvio
- talousarvio 2011: Jouni esitteli luonnoksen vuoden 2011 talousarviosta. Kanuunan
perustoiminnan lisäksi ohjausryhmä esittää Hyvinkään seminaarissa, että rahoitusta
haetaan meneillään oleville hankkeille (tutkija 7kk / hanke raportin kirjoittamista
varten) sekä uudelle, syyskuussa 2011 alkavalle kehittämishankkeelle (tutkija 4kk
sekä 3 000€ seminaari-, materiaali- ja toimintakuluja). Kimmo Aaltoselle laitetaan
viesti liittyen ohjausryhmän esitykseen ensi vuoden talousarviosta (Ira).

www.nuorisokanuuna.fi

-

hankkeet 2011: Ohjausryhmä esittää uuden hankkeen teemaksi nuorisotyötä
koulussa / kouluyhteistyötä. Toista paljon ehdotettua aihetta, nuorisotyön
vaikuttavuutta ohjausryhmä esittää ensi vuoden 2011 Kanuuna-seminaarin
teemaksi. Helsingissä on hiljattain valmistunut Kouluyhteistyö Helsingissä kartoitus. Lasse Siurala kirjoittaa Hyvinkään seminaariin hankesuunnitelman
hakemuksen liitteeksi, ja alustaa seminaariperjantaina yhteisen keskustelun
aiheesta.

4. Hyvinkään teemaseminaari 17.–19.11.
- Ohjelma: tehtiin muutama tarkennus ja aikataulumuutos ohjelmaan.
Kehittämishankkeet käsitellään torstaina lounaan jälkeen. Jounille puheenvuoro
torstain päätteeksi (teemaseminaarin ja Kanuuna-seminaarin 2011
isäntäkaupungit). Lasse alustaa perjantaina kehittämishanke-teemasta, perjantain
pienryhmät vaihdettiin yhteiseksi keskusteluksi. Torstain pienryhmäporinaan
aiheeksi: ”mitä kunnissa tapahtuu lainmuutoksen seurauksena”.
5. Muut asiat
- teemaseminaarit 2011: ohjausryhmä esittää vuodelle 2011 yhtä teemaseminaaria
(tammikuussa on joka tapauksessa hankkeiden arviointiseminaari ja syksyllä uuden
hankkeen aloitus sekä Kanuuna-seminaari) teemalla kehittämisen rakenteet
kunnissa. Ajankohdaksi ehdotetaan touko-kesäkuuta.
6. Seuraava tapaaminen
- Kokkolan seminaarin yhteydessä tammikuussa.
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