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1. Kanuunan ajankohtaiset

- Talous: Saatu avustus riittää loppuvuodelle suunniteltuun toimintaan. Yli jäävä osuus
vastaa Iran alkuvuoden (3kk) palkkakuluja. Keskusteltiin rahoituksen
ongelmallisuudesta liittyen alkuvuoden toimintaan ja uuden hankkeen
tutkijarekrytointiin. Wredeltä olisi saatava tieto vähintään nykyisen avustustason
säilyttämisestä, jotta Lahti / Jouni voi kirjoittaa sopimukset.

Syksyn yhteistyökeskustelut:
- Allianssi / Kuntaliitto: Lasse kertasi keskustelutulokset tapaamisista Allianssin ja

Kuntaliiton kanssa (ks. Lassen aikaisempi muistio ”Kanuunan valtakunnallisen
yhteistyön selkiyttäminen”). Yhteistyöehdotuksiin suhtauduttiin molemmilla tahoilla
myönteisesti, mutta virallista vahvistusta asialle ei ole vielä saatu.

- Keskusteltiin OKM-tapaamisen 19.8. tuloksesta. Rahoituksen jatkon osalta ei koettu
saadun riittävän selkeää signaalia, mutta sekä Kanuunaan että uuteen
kehittämishankkeeseen nähtiin Wreden suhtautuneen myönteisen kiinnostuneesti.
Lasse on yhteydessä Leena Suurpäähän jatkoneuvotteluiden toimintastrategian osalta
ja tiedottaa ohjausryhmää asian etenemisestä.

- Elyt: Jouni on keskustellut alustavasti Henri Alhon kanssa, Ira on menossa
esittelemään Kanuunaa 12.10. Leppävirralle Pohjois-Savon Elyn koulutustilaisuuteen.
Esittelyn yhteydessä tiedustellaan, millä tavoin pienet kunnat itse ajattelevat voivansa
hyötyä Kanuunan toiminnasta. Elyille luonnostellaan kirje yhteistyömahdollisuuksien ja -
kiinnostuksen selvittämiseksi. Ehdotettiin, että aikaisemmin suunnitellut alueelliset
tilaisuudet hankkeiden tulosten levittämiseksi pilotoidaan ensin yhden elyn kanssa, ja
tämä lisätään yhteistyökirjeeseen esimerkkinä mahdollisesta toimintatavasta.

- Uusi kehittämishanke: Hankkeen työsuunnitelma ei ole elänyt kesän työpaperiversion
jälkeen. Jotta Rovaniemen seminaarissa voidaan suunnitella hankkeen käynnistämistä
ja jotta tutkijat voidaan rekrytoida ajoissa, tarvitaan tieto hankkeen rahoituspohjasta
ennen seminaaria. Vaihtoehto A on edelleen kaksi tutkijaa, joista toinen opetuspuolen,
toinen Kanuunan rahoittamana, mutta keskusteltiin, että tarvittaessa hanke aloitetaan,
vaikka käytössä olisi vain yksi, Kanuunan avustuksella palkattava tutkija.
Jälkimmäisessä tapauksessa olisi silti olennaista, että hankkeella on opetuspuolen tuki.
Keskusteltiin lisäksi asioista, jotka tulee käsitellä hankkeen valmistelussa
(Rovaniemellä), pääasiallisesti mukanaolevien kuntien lukumäärästä ja roolista sekä
siitä, millä tasoilla eri kunnat voivat olla hankkeessa mukana (jotta kaikilla olisi
mahdollisuus osallistua jollain tasolla, vaikka fokuksena kenties olisikin esimerkiksi
muutamissa kunnissa kehitettävät työmuodot).
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- Lanuke: OKM:ltä tuli Kanuunalle lausuntopyyntö, deadline 17.10. Työjärjestyksestä
todettiin, että kaikilta kunnilta tulee pyytää kommentteja, lisäksi niistä koottu
lausuntoehdotus lähetetään vielä kertaalleen kommentoitavaksi. Keskusteltiin
mahdollisesta yhteistyöstä Allianssin ja Nuorisotutkimusseuran kanssa, Lasse selvittää,
onko siihen näiden tahojen puolelta intressiä. Sovittiin, että kuntiin lähtevään
kommenttipyyntöön lisätään jo valmiiksi ohjausryhmän kommentit / näkökulmat (kunkin
omat). Kommentointiaikaa kunnille jäätävä n. viikko. Lasse pohjustaa kommenttipaperin
ja lähettää sen ohjausryhmälle jatkettavaksi.

2. Rovaniemen seminaari

Muokattiin ohjelmaa (liite) ja keskusteltiin työskentelyteemoista ja menetelmistä.
Sisällytetään arviointi- ja suunnitteluosuuteen (Takaisin Turkuun jne.) ainakin keskustelut
ohjausryhmän kokoonpanosta ja roolista; Kanuunan toiminnan painopisteistä; ja k&t-
toiminnan kehittämisestä. Ira ja Jouni työstävät alustuksen tälle keskustelulle ja pohjan
vuoden 2012 toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta, Lasse alustaa uudesta
kehittämishankkeesta. OKM:stä kutsutaan Wrede, Kuntaliitosta Sjöholm ja Lapin Elystä
Seija Kähkönen. Käsiteltäviä keskusteluteemoja ja menetelmiä työstetään ohjausryhmän
sähköpostipalaverina ennen seminaaria, samoin sitä, mistä näkökulmasta tutkijoiden
toivotaan hankkeita esittelevän (tulokset / hankkeet pilotteina / muuta, mitä?). Hankkeen
raportille ei järjestetä erillistä julkaisutilaisuutta.

3. Talotyöntekijöiden seminaari

Kanneljärven opisto yhteistyökumppaneineen järjestää talotyötekijöille seminaarin
Hämeenlinnassa 29.–30.9. Ira on kutsuttu mukaan. Seminaari on luonteeltaan
samantyyppinen, kuin mitä Kanuuna-verkostossa on joskus ehdotettu. Keskusteltiin siitä,
haluaako Kanuuna ottaa roolia vastaavien tapahtumien järjestämisessä jatkossa. Todettiin,
että kumppanuus on mahdollinen, mutta järjestelyvastuuta Kanuuna ei ota eikä varaa
tarkoitukseen rahaa.

4. Muut asiat – Kanuunan edustaja Verke-ohjausryhmässä
Lasse Siurala esitti, että Kanuuna (ohjausryhmä) nimeäisi Verken ohjausryhmään yhden
edustajan Kanuuna-verkostosta. Ryhmän puheenjohtajana on Lasse, lisäksi ryhmään on jo
kutsuttu Kaisu Haapala. Ehdotettiin, että Kanuunan edustajaksi kutsuttaisiin Jorma
Mertanen, koska ko. työmuotoa on Tampereella kehitetty vahvasti.

5. Seuraava tapaaminen
Seuraavaa tapaamista ei sovittu enää ennen Rovaniemen seminaaria, vaan sovittiin, että
mahdolliset käsiteltävät asiat hoidetaan ohjausryhmän kesken sähköpostipalaverina.


