
Kanuunan ohjausryhmän kokouksen muistio 

Aika: 10.2.2016 klo 13–16   

Paikka: Helsingin nuorisoasiainkeskus, Hietaniemenkatu 9 B 

Paikalla: Jouni Kivilahti (pj), Tuula Soininkallio, Johanna Paananen, Jari Väänänen, Tommi Laitio, 

erityisasiantuntija Lasse Siurala ja koordinaattori Suvi Lappalainen (muistion kirjaaja) 

****************************************************************************** 

1. Talouskatsaus 1.2.–31.3.2016 (liite) 

*Rahaa on säästynyt edellisen katsauksen arviointiin verrattuna asiantuntijapalkkioissa, 

majoitus- ja ravitsemispalveluissa ja henkilöstön matkakustannuksissa. Rahat riittävät 

31.3.2016 hankekauden loppuun (haettu jatkoaika). 
 

2. Ihmisoikeuskouluttajakoulutus HUMAK (liite 1, ideapaperi, liite 2 Eeva Sinisalo-Juhan 

tutkimuslupapyyntö) 
*Kanuuna ostaa HUMAKilta 15 op Ihmisoikeuskouluttajakoulutuksen jonka perustana on liitteenä 

oleva ideapaperi. Muutoksena/täydennyksenä alustavaan suunnitelmaan lähipäivien 

vähentäminen (esim. 2x 3 pv tai 3x2 pv), maahanmuuttajataustaisten 

opettajien/ohjaajien/asiantuntijoiden rekrytoiminen mahdollisuuksien mukaan koulutukseen, 

Suomen Pakolaisavun naapuruus-sovittelu, Cimo/Aretai koulutusta  ja tarvittaessa muita aihetta 

täydentäviä koulutuksia/toimijoita yritetään saada osaksi koulutuskokonaisuutta ja ne kirjataan 

sopimukseen (ei pystytä tällä aikataululla kirjaamaan täysin sitovasti). Sopimus ja sopimukseen 

pohjautuva laskutus maaliskuun aikana (vanhan hankekauden rahoituksella). 

 

*Kanuuna myöntää Eeva Sinisalo-Juhalle tutkimusluvan liitteenä olevalle tutkimukselle. 

 

3. Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä (liite) 

Toivotaan myönteistä rahoituspäätöstä hankkeelle. Koulutuskiertuetta valmistellaan 

monikulttuurisen ja yhdenvertaisen nuorisotyön koordinaattoreiden verkoston päivillä 

14.3. jossa Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Kaari Mattilan vetämänä työstetään koulutusta 

kohderyhmälle sopivaksi ja valmistellaan koulutuskiertueen aloitusta jos/kun 

rahoituspäätös saadaan. Jos rahoitusta ei tule tai se poikkeaa olennaisesti Ihmisoikeusliiton 

hakemasta, mietitään miten ja kuinka laajana koulutukset toteutetaan (mutta toteutetaan 

kuitenkin). 

 

4. Kehittämishanke +16 (liite) 
 *viety ministerille päätettäväksi tammikuun lopussa.  

Odotetaan rahoituspäätöstä ja jos se on myönteinen, HUMAK aloittaa prosessin ja Kanuunan 

kautta ryhdytään etsimään sopivia kehittäjä-nuorisotyöntekijöitä. Etenee hankesuunnitelman 

mukaan.  

 

5. Kansainvälisisä asioita (Lassen liitteet) 

ICY -asioita, ”Participatory evaluation” 

www.intercityyouth.eu   

ICY:n strategic partnership hakemus sai 200 000€ rahoituksen! Kanuuna on yksi 

partnereista. ICY:n johtokunnan seuraava kokous on Antwerpenissa 8-9 Maaliskuuta. 

http://www.intercityyouth.eu/


Participatory evaluation sai rahoitusta 300 000€, hanketta Suomessa koordinoi Humak ja 

mukana on Pelan Netari ja Helsingin nuorisoasiainkeskus. 

 

6. Teemaseminaari 12.–13.5.2016 Jyväskylässä 

Käytännön järjestelyt käynnissä. Teemoiksi sovittu Miksi nuorisotyötä tehdään (Kiilakoski, 

Djupsund, Kinnunen)? Ohjaamo-toiminta ja +-16 -nuorisotyössä. Ohjaamo toiminnan osalta 

mietitään vielä lähestymistapaa, onko toukokuussa 2016 Ohjaamoilla jo uutta tietoa 

toiminnasta? Kohtaamo? Päivien suunnittelua jatketaan. 

Ihmisoikeuskoulutuksesta tietoisku. 

 

7. Nuorisopalvelun arviointi Kanuuna (liite) 

Ylöjärven kunnan pilotointialoite: Voisiko Kanuunan palveluvalikoimaa lisätä 

nuorisopalvelujen arviointipaketilla?  

 

Kanuunan ohjausryhmä piti kiinnostavana arviointi/auditointipalvelun kehittämistä. 

 

Tällä hetkellä Kanuunalla ei ole mahdollisuutta tuottaa Yläjärven toivomaa auditointia. 

Ohjausryhmä kannusti erityisasiantuntija Lasse Siuralaa (Siurala Consulting) osallistumaan 

omalla yrityksellään ja osaamisellaan Ylöjärven nuorisotyön auditointiin.  

 

Kanuuna verkosto tarjoaa Ylöjärven kunnalle mahdollisuutta osallistua Kanuunan 

arviointi/auditointiverkoston käyttämään toimintamalliin yhdessä Kanuuna-kaupunkien 

kanssa.  Auditointiverkoston toimintaan osallistuminen on Ylöjärven kunnan 

nuorisotoimelle mahdollista riippumatta siitä, kenen kanssa Ylöjärvi tekee 

auditointisopimuksen (tai jättää kokonaan tekemättä ulkopuolista arviointia). Kanuunan 

auditointimallissa kaupungit osallistuvat koulutuksiin ja verkostotapaamisiin ja toteuttavat 

vertaisarviointina/auditointina kumppanikaupungin/kaupunkien kanssa Kanuunan 

arviointimalliin ja –kriteeristöön pohjautuvia nuorisotyön auditointeja.  

 

8. Verken ehdotus yhteistyölle Kanuuna-verkoston kesken (liite) 
Sovittiin koulutusajankohdaksi keskiviikko 9.11.2016 iltapäivä Kanuuna-seminaarin (10.–

11.11.2016) yhteydessä Kouvolassa. Kohderyhmänä johtajat. Koulutus avataan myös 

asiantuntijoille, suunnittelijoille jne. Tarkempi aika ja paikka sovitaan myöhemmin. 

 

9. Muita asioita. 

*(liite Teemu Vähän sähköposti). Tunnuslukujen sähköinen kerääminen. 

Tommi selvittelee 1 kk:n aikana Kuopiossa esitellyn Helsingin oman sisäisen sähköisen järjestelmän 

mahdollista avaamista myös toisten kaupunkien käyttöön korvausta vastaan tulevaisuudessa. Moni 

Kanuuna-kaupunki olisi halukas sähköisen järjestelmän käyttöönottoon. 

*Tuula lupasi Kouvolan seminaariin esittelyn heidän Mobinuokkarista jolla kirjaudutaan 

nuorisotilalle. 

*Lahdessa on tulossa digitaalinen nuorisotalokortti. 

 

*Kanuuna-kaupunkien suunnittelijoiden verkosto/foorumi perusteille.  

*Kanuunan sisäinen keskustelu siitä, tavoittelemmeko kehittämis- ja palvelukeskuksen asemaa, 

tulisi aloittaa. 



 

*Nukeve, edustajana jatkaa Lasse Siurala, varalla Leena Ruotsalainen, seuraava tapaaminen 7.4. 

 

*Kanuuna haluaa tukea ja kannustaa nuorisotoimenjohdon osallistumista ICY:n ja muuhun 

kansainväliseen toimintaan. Lasse ja Tommi lupautuivat ”matkaoppaiksi” tuleviin konferensseihin. 

Suvi selvittää käytännönjärjestelyjä esim. mahdollisuutta koordinoidusti varata lentoja ja/tai 

Kanuunan mahdollisuutta osallistua matkakustannuksiin. 

 

Tiedoksi 

*Nuorisotyö koulussa -verkosto kokoontuu Porvoossa 17.–18.2. (liite) 

*Monikulttuurisen ja yhdenvertaisen nuorisotyön verkosto kokoontuu Joensuussa 14.–

15.3. aiheina SPR:n Treenikehä (rasismiin puuttuminen) ja Ihmisoikeuskasvatuskoulutus 

verkoston jäsenille (hankesuunnitelman mukaan). 

*Tunnuslukujen keräyksen ohjeistus lähteen viikolla 8. Edelliseen ohjeistukseen 

työttömät nuoret prosentteina ja boldattuna kokonaishenkilötyövuodet laskeminen! 

lisäkysymyksenä nuorisotoimien budjettien suhteutus koko kaupungin budjettiin. 

 
 


