KANUUNAN OHJAUSRYHMÄN MUISTIO
Lahdessa 8.9.2017 klo 10–15
Paikalla: Jouni Kivilahti (pj), Marjut Nurmivuori, Johanna Paananen, Mikko Vatka,
Jukka Etu-Seppälä, Jouni Erola ja Suvi Lappalainen (muistion laatija)

1.

Taloustilanne 1.9.2017 (liite)
Hankekausi 1.4.2017–30.3.2018 OKM avustus 70 000€
Menot 1.4.2017–8.9.2017 yhteensä 21 529€

2.

Osaamiskeskus
Liikkeellä on ristiriitaista tietoa Osaamiskeskuksista. Kanuuna aikoo kuitenkin hakea osaamiskeskushaussa. Kanuuna odottaa lisäohjeita ja valmistautuu varsinaista hakemista edeltävään
valtionavustuskelpoisuuden hakemiseen. Ohjausryhmä keskusteli mahdollisista 1-2 osaamiskeskuskumppanista. Päätettiin, että Kanuuna ottaa yhteyttä ainakin yhteen mahdolliseen kumppaniin ja esittää
alustavan kiinnostuksensa ja pyrkii selvittämään onko kiinnostus molemminpuolista.

3.

LogBook -esittely ja tilannekatsaus
Ks. liitteet Tiedoksi ohjausryhmälle (tähän mennessä tapahtunutta) ja The LogBook (pptx-esitys).
Digiryhmä kokoontuu 13.9. ja koulutus LogBook-testaajille (Oulu, Tre, Lpr, Hki) on Helsingissä viikolla
38. LogBookin käytön testaus on maksutonta. Jos LogBook osoittautuu käyttökelpoiseksi, pitää neuvotella
KEKSin ja OKM:n kanssa siitä, miten rahoitus kannattaisi järjestää. Jos kaupungit maksavat itse
osallisuutensa KEKSille, saattaa kynnys LogBookin käyttöönotolle nousta ja osa kaupungeista jäädä pois.
Parempi vaihtoehto saattaisi olla se, että KEKSin kanssa neuvoteltaisiin Kanuuna tason sopimus. Malli
edellyttäisi OKM rahoitusta. LogBookin testauksen aikana neuvotellaan asiasta KEKSin ja ministeriön
kanssa.

4.

Kanuuna-seminaari Joensuussa (8) 9.-10.11.2017
Ks. Ohjausryhmälle tiedoksi -liite
Päätettiin kysyä ilmoittautumisen yhteydessä jäsenten tärkeiksi/ajankohtaisiksi pitämiä teemoja ja varata
tarpeeksi aikaa (ainakin 3 h) niistä keskustelemiseen Kanuunan hallinnollisten (tk, ts, ta ja vaihtuva jäsen)
yhteydessä. Osaamiskeskus- ja LogBook-keskustelulle ja esittelyille varataan aikaa.
Päätettiin, että Nuorisotyön kriisivalmiusverkosto voi olla Allianssin hankkeen päättymisen jälkeen yksi
Kanuunan verkostoista. NKVV:ssa on myös pienemien kuntien ja seurakunnan työntekijöitä. Kanuunassa
ei ole budjetoitu rahaa verkostolle. Kanuuna tukee verkostoa lähinnä tiedottamalla (sp-listat, Kanuunan
nettisivut) pyrkimällä järjestämään maksuttomat kokoustilat ja mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaan
kustantamaan asiantuntijoita tms. puhujia verkostojen tapaamisiin. Nuorisotyön kriisivalmiusverkostosta
nykyisen hankkeen hallinnoijien edustajat Allianssista ja Mielenterveysliitosta sekä verkoston jäseniä
kutsutaan Joensuuhun 8.11. ja/tai aamupäivälle 9.11. (ennen Kanuuna-seminaarin aloitusta). Kanuunaseminaariin osallistuville tarjotaan mahdollisuutta osallistua keskustelemaan verkoston
toimintaperiaatteista ja käytännöistä osana Kanuunaa. Myös suunnittelijoiden tapaaminen on
keskiviikkona 8.9.

5.

Koordinaattori on valittu Tampereen yliopiston yhteiskuntatutkimuksen tohtoriohjelmaan
pääaineena nuorisotutkimus.
*Tutkimussuunnitelman työnimi on Nuorisotyö koulun muuttuvassa toimintakulttuurissa ja
hyvinvointityön risteyksessä (liite). Koordinaattori esittää ohjausryhmälle, että hän tekee
väitöstutkimustaan osana työtään Kanuunassa. Tutkimusaihe on Kanuunan toimintasuunnitelmassa ja osa
osaamiskeskuksen palvelua. Mahdollisesti/tarvittaessa otan opintovapaata ja ajoitan ne niin Kanuunan,
kuin opintojeni osalta sopiviin kohtiin suunnitelmien tarkennuttua ohjaajieni Päivi Honkatukian ja Tomi
Kiilakosken kanssa.
Hyväksyttiin koordinaattorin esitys.

6.

Kanuunan henkilökunnan työnkuva(t) ja asiantuntijan rooli
Kanuunan koordinaattorin työnkuva pysyy entisenä muilta osin ja täydentyy väitöstutkijan työllä.
Koordinaattori sopii tarkemmin esimiehensä kanssa.
Hankekaudella 1.4.017–30.3.2018 Kanuunalla ei ole juurikaan rahaa asiatuntijapalveluiden ostamiseen
(talousliite)
Jouni keskustelee Kanuunan erityisasiantuntija Lasse Siuralan kanssa hänen mahdollisuuksistaan jatkaa
Kanuunan edustajana ICY:n ohjausryhmässä.
Kaikista asiantuntijapalvelujen ostoista tehdään sopimus jossa määritellään mitä ostetaan ja millä hinnalla,
ns. puitesopimuksia ei tehdä.

7.

Tiedoksi ohjausryhmälle (liite) ja muut asiat

Kiilakoski-Tani-Honkatukia ehdottavat yhteistyökumppanuutta hankkeelle (liite) Spaces of Conflicts and
Negotiations: Young People’s Capabilities at the Intersections of School and
Youth Work .
Ohjausryhmä päätti olla mukana yhteistyökumppanina.
Tiedoksi ohjausryhmälle<. Sirpa Syrjä Kirkkohallituksesta (asiantuntija nuorisotyö) on ehdottanut
tapaamista Kanuunan kanssa.

