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1. Kanuunan ajankohtaiset
- Taloustilanne on ennallaan: vuoden 2011 avustuksesta ensi vuodelle jäävä osa
kattaa Iran alkuvuoden palkkakulut.
- Avustushakemus ensi vuodelle lähetetty 9.12. (erityisavustus valtakunnallisiin
kehittämishankkeisiin).

2. Uusi kehittämishanke
- Lasse esitteli tilanteen ja suunnitelmat Leena Suurpään ja OPH:n kanssa
käytyjen keskustelujen osalta. Nuorisotutkimusverkosto on saanut OPH:lta
rahoituksen tutkimusinventaariin (koulu nuorten kokemana). Työn alla on
tapaaminen OKM:n Pirhosen kanssa, Lasse laittaa päivän tiedoksi
ohjausryhmälle (mukana tapaamisessa vähintään Lasse ja Leena S.). Edelleen
tavoitteena saada hankkeeseen toinen tutkija, vastaus pyritään saamaan
helmikuun loppuun mennessä. Suunnitteilla myös palaveri Oppimisen sillat hankkeen kanssa, Lasse laittaa päivän tiedoksi ohjausryhmälle.
- Ntv:n tutkimusinventaarin toteuttaa Tomi Kiilakoski ja ntv esittää Kiilakoskea
tutkijaksi myös Kanuunan hankkeeseen. Ohjausryhmä kannattaa. Lasse sopii
alkuvuodelle hankesuunnittelupalaverin Leena S:n, Tomi K:n, Iran ja Oulun
edustajien (Kaisu / Riitta / koulutoimen edustaja) kanssa.
- Hankkeen käytännöistä sovittiin seuraavaa:
Helmikuun lopussa lähetetään ”hakuilmoitus” kuntiin, hakuaikaa 1 kuukausi.
Koko hankkeen lopullinen toimintasuunnitelma kesään mennessä.
Hankkeeseen voi osallistua joko kärkihankkeena (n. 6 kpl?) tai
rinnakkaishankkeena.
Samasta teemasta kiinnostuneet kunnat voivat myös tehdä yhteisen
hakemuksen.
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Hakuvaiheessa oltava hankesuunnitelma + vahvistus paikallisen koulutoimen
mukanaolosta.
Hankkeen rakenteet luodaan sellaisiksi, että ne mahdollistavat dialogin
hankekuntien välillä jo hankkeen aikana. Huomioitava myös hankkeesta pois
jäävät kunnat (ks. Mikkelin ryhmätyöt 2008, ”miten ne kunnat, jotka eivät
lähde mukaan, voivat hyötyä hankkeista”).
Valinnat mukaan tulevista hankkeista tehdään hakemusten perusteella niin,
että mukaan saadaan eriteemaisia ja eri vaiheessa olevia
kehittämishankkeita eri puolilta Suomea. Ei tavoitella pelkkiä mallihankkeita,
mukaan myös esim. kunta, jossa kouluyhteistyön käynnistäminen hankalaa.
Mitään astetta ei hakuvaiheessa rajata pois.
3. Petteri Piiraisen kehittämisprojekti (nuorisoalan koulutusprofiilit, työmarkkinat ja
ammatilliset profiilit)
- Piirainen saa nuorisotoimenjohtajien yhteystiedot projektiaan varten Iralta.
4. Ohjausryhmän toimintakäytäntöjen suunnittelu
- Jouni ja Ira valmistelevat esityksen ohjausryhmälle päätettäväksi.
5. Muut asiat
- Kevään teemaseminaarin teemaksi on toivottu etsivää työtä. Laajennettiin
teema käsittämään myös yhteiskuntatakuu ja nuorisolain edellyttämä
moniammatillisen yhteistyö. Päivämääriksi Kuntaliitolle ehdotetaan 3.–4.5.
(ensisijainen) tai 10.–11.5. Ira on yhteydessä Kari Sjöholmiin.
6. Seuraava tapaaminen
- Helsingissä 9.3. klo 11–14.
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