KAUPUNKIMAISEN NUORISOTYÖN KEHITTÄMISHANKE KANUUNA –
TOIMINTAKERTOMUS / HANKERAPORTTI 1.1. – 31.12.2007

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet
Hankkeen pääasiallisena tarkoituksena on kaupunkien nuorisotyön osaamisen
jakaminen ja mallintaminen. Tähän pyritään kehittämällä suurimpien
kaupunkien nuorisotoimenjohtajien verkostoa, jonka avulla
- luodaan edellytyksiä keskinäiselle kokemustenvaihdolle
- kehitetään, käynnistetään ja tuotetaan kuntarajat ylittäviä palveluita
- tarjotaan kaupunkikuntien asiantuntemusta alueellisen, valtakunnallisen ja
kansainvälisen nuorisotyön ja -politiikan kehittämiseen
- tuodaan esiin nuorisotyön ja -politiikan arjesta nousevia tutkimustarpeita ja
osallistutaan niiden tekemiseen
- osallistutaan nuorisotyöstä ja -politiikasta käytävään keskusteluun
Vuoden 2007 tavoitteena oli tuottaa resurssien puitteissa toimintaa, jota
ideoitiin marraskuussa 2006 järjestetyssä Kanuuna 1 -seminaarissa Turussa.
Keskeisiä toimenpiteitä olivat nuorisotoimenjohdon vuositapaamisen
järjestäminen (marraskuu 2007); Kanuuna-portaalin luominen;
teemaseminaarin järjestäminen; yhteisen hankkeen käynnistyminen; ja
verkoston toimialueeseen kuuluva vaikuttaminen. Tavoitteena oli, että
marraskuun seminaarissa (Kanuuna 2) voidaan arvioida kulunutta vuotta, ja
tehdä seuraava toiminta- ja taloussuunnitelma.

Hankkeen sisältö ja toteutus
Hankkeen ohjausryhmä:
Ritva Jykelä, vs. nuorisotoimenjohtaja, Turun kaupunki
Kaisu Haapala, nuorisotoimenjohtaja, Oulun kaupunki
Jouni Kivilahti, nuorisotoimenjohtaja, Lahden kaupunki
Lasse Siurala, nuorisotoimenjohtaja, Helsingin kaupunki
+ Ira Custódio, hankekoordinaattori
Ohjausryhmä kokoontui vuoden 2007 aikana neljä kertaa. Hankkeen
vetovastuussa oli vuonna 2007 Lahden kaupungin nuorisopalvelut ja Ira
Custódio aloitti hankekoordinaattorina 4.4. esimiehenään Jouni Kivilahti.
Hankekoordinaattori sai lisäksi työssään tukea hankkeen ohjausryhmältä.
Kanuunan verkkosivujen sisältöä valmisteleva työryhmä aloitti toimintansa
toukokuussa ja kokoontui vuoden aikana neljästi.
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Toteutuneet tapahtumat
1.6. pidettiin yhdessä Nuorisotutkimusverkoston kanssa Nuorisotutkimuksen
teemat –neuvonpito. Tommi Hoikkalan koollekutsumassa tapaamisessa
käytiin keskustelua mahdollisista nuorisotutkimuksen teemoista seuraavalle
kolmivuotiskaudelle.
11.6. järjestettiin Helsingissä teemaseminaari aiheena ”Informaatio ja
viestintätekniikka nuorisotyössä”. Seminaarin teemoina oli verkkonuorisotyö
sekä valmisteilla ollut lapsi- ja nuorisopoliittinen kehittämisohjelma. Paikalla oli
kanuunakaupunkien nuorisotoimenjohtajia, verkkonuorisotyöhanke Netarista
vastaavia esimiehiä, sekä opetusministeriön edustajana neuvotteleva
virkamies Olli Saarela ja Kuntaliitosta Kari Sjöholm. Ryhmätöiden tuloksena
saadut kommentit lapsi- ja nuorisopoliittisesta kehittämisohjelmasta koottiin
yhteen ja toimitettiin ohjelmaa valmisteleville tahoille.
14.8. lähetettiin pääsihteeri Tuomas Kurttilalle Opetusministeriöön Kanuunan
yhteinen kannanotto koskien lapsi- ja nuorisopoliittista ohjelmaa. Tätä ennen
Kanuunakaupunkien nuorisotoimenjohtajat kommentoivat ohjelman 25.6.
valmistunutta versiota (27.6.–7.8.), ja saatu palaute koottiin yhteen.
Lokakuussa 2007 Kymppisihteerien tapaamisessa käsiteltiin
Kanuunaverkoston pyynnöstä tunnuslukuteemaa; sovittiin, että Espoo
esittelee tulokset marraskuun Kanuuna-seminaarissa Lahdessa, ja näiden
tulosten pohjalta aletaan valmistella Kanuunan omia tunnuslukuja.
29.–30.11. järjestettiin Kanuuna-seminaari Lahdessa nuorisokeskuksen 8salilla. Käytännön järjestelyistä vastasi hankekoordinaattori. Seminaarin
teemoina oli seurannan kehittäminen (yhteiset tunnusluvut) ja valmistuneen
verkkotyökalun esittely. Paikalla oli nuorisotoimen vastaavat viranhaltijat 17
kanuunakaupungista; opetusministeriön edustajana kulttuuriasiainneuvos
Kimmo Aaltonen; Lahden kaupunginhallituksen pj. Ulla Juurola; sekä
Tallinnan kaupungin nuorisotoimenjohtaja Ilona-Evelyn Rannala. Lahden
kaupungin vastaanottoa kaupungintalolla isännöi kaupunginhallituksen 1.
varapuheenjohtaja Jari Salonen.
Käsiteltyjen teemojen lisäksi seminaarin aikana luotiin katsaus vuoteen 2007
ja käsiteltiin Kanuunan tavoitteita vuodelle 2008. Todettiin, että vuoden aikana
on järjestetty toimintasuunnitelman mukaista toimintaa siten kuin Kanuuna I seminaarin pohjalta suunniteltiin. Jouni Kivilahti esitteli talousarvion ja
alustavan toimintasuunnitelman vuodelle 2008. Ohjausryhmä esitti, että Lahti
jatkaa hankkeen vetovastuussa ja hakee jatkorahoitusta opetusministeriöltä,
ja Ira Custódio jatkaa hankekoordinaattorina. Sovittiin, että vuoden 2008
Kanuuna-seminaarin järjestää Mikkeli, josta nuorisotoimenjohtaja Antti Mattila
tulee ko. vuodeksi mukaan hankkeen ohjausryhmään. Vuoden 2009
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seminaarin varasi jo Hämeenlinna. Valittiin vuoden 2008 teemaseminaarien
teemat ja seminaareista vastaavat kaupungit (Lahti ja Espoo).
Muu toiminta
Vuonna 2007 valmistui myös Kanuuna-portaali. Sivustoa ja sen sisältöä
valmisteli vuoden aikana ohjausryhmäkaupungeista koottu viestinnän
asiantuntijaryhmä yhdessä hankekoordinaattorin kanssa. Ryhmä selvitti
sivustoon liittyviä toiveita ja tarpeita; kehitti sivuston käyttäjäystävällisyyttä;
suunnitteli ja valmisteli sivuston sisältöjä; ja kartoitti sivuston tulevia
käyttömahdollisuuksia. Hankekoordinaattori kokosi tarvittavat tiedot
sivustolle ja vastasi sen ylläpidosta.
Hankkeen verkkosivut (www.nuorisokanuuna.fi) valmistuivat marraskuussa
ja ne esiteltiin Lahden Kanuuna-seminaarissa. Sivusto on nyt käytössä ja
verkkoryhmä jatkaa sen kehittämistä Lahdessa saatujen
kehittämisehdotusten ja mahdollisten uusien tarpeiden pohjalta
vuorovaikutuksessa kanuunakuntien kanssa.
Vuoden 2007 aikana Netari-toiminta on laajentunut valtakunnalliseksi;
mukana on jo 11 kanuunakaupunkia. Helsingin teemaseminaarissa
kesäkuussa 2007 myös pohdittiin viestintä- ja informaatioteknologian
käyttöä nuorisotyössä laajemmin.
Jo ensimmäisen toimintavuoden aikana hanke on koettu tarpeelliseksi;
nuorisotoimen johdon tapaamiset, kokemustenvaihto ja yhteydenpito on
lisääntynyt ja tullut säännöllisemmäksi. Hankkeessa mukana olevien
kaupunkien edustajat olivat Lahden seminaarissa marraskuussa
yksimielisiä siitä, että hanketta ja yhteistyön kehittämistä tulee jatkaa.
Hanke jatkuu vuoden 2008 opetusministeriön avustuksella.
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