KANUUNAN OHJAUSRYHMÄN MUISTIO
9.2.2018 klo 12–15.30. Lahden nuorisopalvelujen neukkari, Kirkkokatu 21 E (sisäpiha), 2 krs
Paikalla: pj Jouni Kivilahti, Marjut Nurmivuori, Jouni Erola, Katariina Soanjärvi, Mikko
Vatka, Jukka Etu-Seppälä ja Suvi Lappalainen (muistion laatija)
_______________________________________________________________________________

1. Taloustilanne 9.2.2018
 Rahat loppuvat Kanuuna-verkostolta helmikuussa (päivän tilanne kokouksessa). The
Logbookin testaukseen liittyvät koulutukset yms. ovat vieneet edellisessä
kokouksessa esitettyä arviota enemmän. Oske-rahoitus on kuitenkin käytettävissä
vuoden 2018 alusta. Liitteenä toimintakertomus siitä, mihin myönnetty avustus
70 000 € on käytetty.
 13.2.2018 käytetty 62 988 € (helmikuun kuluja puuttuu mm. Suvin helmikuun palkka,
Digisemman kulut, Digiryhmän Göteborgin matka)
2. Osaamiskeskus
 Liitteenä tavoiteohjausasiakirja
 Kaikilla oskeilla on kolme ohjausasiakirjassa määriteltyä tehtävää. Kanuunan tehtävät
ovat koko lailla jo Joensuun Kanuuna-seminaarissa sovitut. Kanuuna-osken
käynnistymisen aloituksen askeleita alla.

2.1 Kunnallisen nuorisotyön kehittämisen ja hyvien
käytäntöjen verkosto (tehtävä 1)
 Koordinaattori  verkostopäällikkö (31.12.2019), nuorisopalveluilta siirtyy oskeen
60 % viestintäsuunnittelija (31.12.2019). Liitteessä TEHTÄVÄ1 lisää.
2.2 Nuorisotyön asemoinnin valtakunnallinen verkosto (tehtävä 2)
 Aluetyönsuunnittelijan palkkaamisen käynnistäminen heti rahoituksen vahvistuttua.
 Palkkauksen jälkeen tehtävän toimenpiteiden mukaan eteneminen.








2.3 The Logbook -sähköisen dokumentoinnin työkalun käyttöönotto ja
kehittäminen kuntien nuorisotoimissa (tehtävä 3)
Kuntien mentoreiden kartoitus meneillään
Digiryhmä lähtee Göteborgiin tapaamaan KEKSiä ja KEKSin palveluntuottajaa
viikolla 8. Liitteenä sopimus luonnos (ei KEKSin vielä hyväksymä).
. Logbook projektihenkilön/henkilöiden palkkauksen käynnistäminen heti rahoituksen
vahvistuttua. Digiryhmässä arvioidaan parasta vaihtoehtoa palkkaukselle.
Vaihtoehtoina on a) yhden henkilön palkkaus tai b) useamman kouluttajan palkkaus
muutamaksi kuukaudeksi ja varsinaisen Logbook-työntekijän palkkaaminen esim.
syksyllä (pysyisimme siltikin kokonaishenkilötyövuosi laskelmassamme). Nyt
todennäköiseltä näyttää vaihtoehto b.
Kanuuna-kaupunkien mentoreiden koulutus (päivä varmistunee viikolla 8)
Koulutuskalenterin mukaan kouluttaminen. Ensimmäisinä käynnistyvät PohjoisPohjanmaan, Lapin, Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Pirkanmaan koulutukset

(koulutuskalenteri täydentynee Kanuunan 2. oske-tehtävän edetessä ja
aluetyönsuunnittelijan aloittaessa työt)
3. Yhteistyökumppanuudet
 Allianssille/Anna Munsterhjelm ehdotettu sähköpostitse Allianssin ja Kanuunan
tapaamiselle 18.4., 19.4. tai 20.4. Odotellaan vastausta. Keskusteltavia asioita mm.
osaamiskeskus yhteistyö, yhdyspinnat, tapaamiset/tapahtumat, valmiusverkosto,
vanhan yhteistyösopimuksen uusiminen.
 Sinikka Aapola-Kari, Tomi Kiilakoski ja Suvi tapasivat 8.2. Kanuuna ja NTV ovat
samassa oske-painopistealueella. NTV:n oske-tehtävät OKM:n antamat selvitykset.
Yritetään sovittaa esim. seuraavaa ohjausryhmän kokousta ja NTV:n tapaamista
yhteen.
 Mielenterveysseuran kanssa koulutuskiertue (koulunuorisotyö)
 Verken kanssa yhteistyössä Digiseminaari 7.-8.2. ja jatkoa suunnitellaan erityisesti
alueellisissa koulutuksissa ja myöhemmin Logbookin hyödyntämisessä.
 Ihmisoikeusliiton kanssa koulutuskiertue jatkuu
4. Teemaseminaarin ohjelma
 Sovittiin teemaksi etsivä nuorisotyö (laajennettu +16). Suvi ottaa yhteyttä Espooseen
Merja Nordlingiin ja Anna Vileniin ja miettiä yhdessä tapaa toteuttaa
Teemaseminaari niin, että se tukee sekä Kanuunan, että Espoon oske-tehtäviä.
 Walkabout – vaeltajat, luvattu aikaa torstaille 17.4. esittää omia
kehittämisprojektejaan (Salon seminaarin tapaan)
 Perjantai-aamuksi varataan 20 minuuttia YMCA Ari Inkiselle miten merkittävä
toimija on vmtk varusmiesten (noin 25000 jatkuvasti toiminnan piirissä) vapaaajantoiminnan organisaattorina sekä nuorten osallisuuden edistäjänä. YMCA
esittelee, mitä vmtk on ja heidän tekemän selvityksen tulokset

5. Muut kokouksessa esille nousevat asiat
Nykyiset tunnusluvut? Kaikkia nykyisin kerättäviä tunnuslukuja ei pystyne keräämään
Logbookilla. Mitä tunnusluvuista säilytetään? Testikaupungin keräävät tietoa siitä, mikä
onnistuu, mutta tarvitaan myös ohjausryhmän kannanotto.
Kokouksen jälkeen 12.2. Suvi sai sähköpostin joka oli postitettu Nuorisotyön
yhteistyöverkoston postituslistalla oleville sähköpostitse 2.2.2018. Liitteenä.
Ohjausryhmä esittää Kanuunan edustajaksi ja varaedustajaksi yhteistyöverkostoon 2018
Katariina Soanjärveä ja Katariinan varahenkilöksi Suvi Lappalaista (päätös tehty
sähköpostitse).

