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Kanuunaverkosto

2008 – kehittämishankkeesta kehittämisverkostoksi

Kaupunkimaisen  nuorisotyön  kehittämishanke  on  toiminut  OPM:n  rahoituksella  jo  kahden
vuoden  ajan.  Kanuunan  tavoitteena  on  luoda  ja  ylläpitää  mahdollisuuksia  kuntien  väliselle
kokemustenvaihdolle  sekä  yhteistyölle  ja  siten  kehittää  kaupunkimaista  nuorisotyötä
Suomessa.

Vuosi  2008  oli  Kanuunalle  toiminnan  ja  käytäntöjen  vakiintumisvuosi.  Tutustumisvaihe
verkoston  sisällä  on  jo  ohitettu,  ja  osallistuminen  järjestettyihin  seminaareihin  on  todella
aktiivista  –  vuoden  kaikki  kolme  seminaaria  keräsivät  runsaasti  osallistujia  Kanuuna
kaupungeista. Jakoa kahteen teemaseminaariin (kevät ja syys) sekä loppuvuoden Kanuuna
seminaariin on pidetty toimivana.

Kunnat ovat olleet aktiivisia myös toiminnan järjestämisessä, seminaarien järjestelyvastuussa
on  ollut  jo  viisi  eri  kaupunkia  (Turku,  Helsinki,  Lahti,  Espoo,  Mikkeli).  Vuonna  2009
seminaareja järjestetään myös Joensuussa ja Hämeenlinnassa.

Tampereen  nuorisotoimenjohtaja  Jorma  Mertanen  osallistui  heinäkuussa  Kanuunan
edustajana Reflective  Youth  Work  seminaariin  Helsingissä.  Kotkan  kaupungin
nuorisotoimenjohtaja Helena Kempas sekä Helsingin kaupungin nuorisotoimenjohtaja Lasse
Siurala  valittiin  edustamaan  Kanuunaa  marraskuussa  perustettuun  tutkimus  ja
kehittämistoiminnan yhteistyöryhmään.

Toimintavuodesta 2008 kertoo osuvasti Mikkelin Kanuunaseminaarissa tehty päätös muuttaa
nimi  kehittämishankkeesta  toimintaa  paremmin  kuvaavaksi  kehittämisverkostoksi.  Kanuuna
toiminta  on  löytänyt  tarpeellisen  paikkansa  suomalaisen  nuorisotyön  kentässä:  se  on
vertailukehittämisen,  kokemustenvaihdon,  vertaistuen  sekä  uusien  toimintamuotojen
kehittämisen foorumi.

Koordinointi – jatkuvuutta ja uusia tuulia

Hankkeen koordinoinnista vastasi ohjausryhmä, johon vuonna 2008 kuului Lahden kaupungin
nuorisotoimenjohtaja  Jouni  Kivilahti  (pj.),  Helsingin  kaupungin  nuorisotoimenjohtaja  Lasse
Siurala,  Oulun  kaupungin  vs.  nuorisotoimenjohtaja  Paula  Kariniemi,  Turun  kaupungin  vs.
nuorisotoimenjohtaja Ritva Jykelä, Mikkelin kaupungin nuorisotoimenjohtaja Antti Mattila sekä
½päiväinen hankekoordinaattori Ira Custódio.

Ohjausryhmässä on vuosittain mukana jäsen Kanuunaseminaarin järjestävästä kaupungista
(vuonna 2008 Mikkeli), mikä tuo ryhmään vaihtuvuutta. Ohjausryhmä kokoontui vuoden 2008
aikana  neljästi.  Ohjausryhmä  koordinoi  toimintaa  Kanuunaseminaarissa  hyväksytyn
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toimintasuunnitelman,  muissa  yhteisissä  seminaareissa  tehtyjen  päätösten  sekä
ajankohtaisten teemojen pohjalta.

Hankkeen  taloushallinnosta  vastasi  vuonna  2008  Lahden  kaupungin  nuorisopalvelut,  ja
hankekoordinaattorin  esimiehenä  toimi  Lahden  kaupungin  nuorisotoimenjohtaja.  Kuntien
tasolla  tapahtuvasta  kehittämisestä  ja  koordinoinnista  vastasivat  kuntien
nuorisotoimenjohtajat.

Hankkeen  toimintasuunnitelmasta  ja  talousarviosta  päätetään  vuosittaisessa  Kanuuna
seminaarissa.

Yhteiset seminaarit

Teemaseminaari,  Espoo  24.  –  25.4. Teemana  yhteiset  tunnusluvut;  pääkaupunkiseudun
arviointimallin esittely (auditointi). Osallistujamäärä 26 henkilöä 13 kaupungista.

Teemaseminaari,  Lahti  3.10. Teemana  tutkimus  ja  kehittämistoiminta;  HUMAKin
opetussuunnitelman kommentointi (yhteisöpedagogi); yhteisten tunnuslukujen hyväksyminen.
Osallistujamäärä 24 henkilöä 14 kaupungista.

Kanuunaseminaari,  Mikkeli  27.  –  28.11.  Teemana  monitoimijainen  yhteistyö  kuntien
lastensuojelusuunnitelmien ja lapsi ja perhepoliittisten ohjelmien näkökulmasta; Vuoden 2009
toimintasuunnitelman  hyväksyminen  ja  täydentäminen;  Kanuunaverkoston  sisäisten
kehittämishankkeiden täsmentäminen. Osallistujamäärä 30 henkilöä 17 kaupungista.

Muu toiminta

Yhteiset  tunnusluvut  –  tunnuslukuja  valmisteltiin  sekä  Kanuunaverkoston  Espoon
teemaseminaarissa että ns. 10sihteerien tapaamisissa. Lukujen käyttöönotosta tehtiin päätös
Lahden  teemaseminaarissa,  ja  ne  on  otettu  käyttöön  1.1.2009.  Luvuista  viisi  on  kaikille
kaupungeille yhteisiä ja kolme liittyy työpajatoimintaan.

Tutkimus  ja  kehittämistoiminta  – Kevään  2008  aikana  keskusteltiin  Kanuunan  sisäisistä
tutkimus  ja  kehittämistarpeista,  ja  aihetta  pidettiin  niin  merkittävänä,  että  sen  käsittelylle
varattiin  Lahden  teemaseminaari  3.10.  Ennen  seminaaria  kunnilta  kysyttiin  niiden
ajankohtaisista kehittämistarpeista, ja seminaarin jälkeen luonnosteltiin suunnitelma kolmesta
kehittämishankkeesta vuodelle 2009.

Marraskuussa  2008  Kanuunan  ohjausryhmä  kutsui  Nuorisotutkimusverkoston,  HUMAKin,
MAMKin  sekä  Allianssin  edustajat  keskustelemaan  yhteistyömahdollisuuksista  liittyen
tutkimus  ja  kehittämistyöhön.  Tapaamisessa  päätettiin  perustaa  ”löyhä,  joustava  ja
systemaattinen”  yhteistyön  ohjausryhmä,  joka  aloittaa  toimintansa  vuoden  2009  alussa.
Kanuunaa  edustaa  ryhmässä  Helsingin  kaupungin  nuorisotoimenjohtaja  Lasse  Siurala  sekä
Kotkan kaupungin nuorisotoimenjohtaja Helena Kempas.

www.nuorisokanuuna.fi  –  Kanuunan  verkkosivusto  mahdollistaa  sekä  kaupunkien  oman
toiminnan  esittelyn  (projektit  ja  käytännöt  osio)  että  ajankohtaisista  asioista  keskustelun  ja
kokemustenvaihdon (nuorisotoimenjohtajien keskustelupalsta). Vuoden 2008 aikana sivuston
materiaalipankkiin lisättiin materiaalia kaupungeista osio, jonne voidaan tallentaa asiakirjoja,
suunnitelmia  tms.  joista muut kaupungit voivat hyötyä vastaavia valmistellessaan. Sivustolle
lisättiin myös oma keskustelupalsta kanuunakaupunkien suunnittelijoille, päälliköille jne.
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Sivustolta löytyy lisäksi perustiedot Kanuunasta, sekä mukanaolevien kuntien yhteystiedot ja
verkkosivut. Kanuunan seminaari yms. materiaali on materiaalipankissa kaikkien ladattavissa
ja  hyödynnettävissä.  Jatkossa  sivustoa  hyödynnetään  myös  Kanuunan  sisäisten
kehittämishankkeiden tiedotuksessa ja tuotetun materiaalin / tulosten levittämisessä.

Uudet kaupungit mukaan 1.1.2009 – Kanuunaverkosto  laajenee vuoden 2009 alusta, kun
Mikkelin Kanuunaseminaarissa päätettiin pitää verkosto avoimena kaikille 40 000 asukkaan
rajan ylittäville kaupungeille, jotka kokevat hyötyvänsä verkoston toiminnasta. Kuntaliitokset ja
niiden  myötä  syntyvät  uudenlaiset  kaupunkikunnat  tuovat  oman  haasteensa  muun  muassa
lähipalveluiden  turvaamisen näkökulmasta,  ja Kanuunaverkosto voi olla  foorumi,  jolla myös
näihin haasteisiin luodaan ratkaisuja.
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