KANUUNA – KAUPUNKIMAISEN NUORISOTYÖN KEHITTÄMISVERKOSTO

Toimintakertomus 2017
Kanuuna on aito verkosto
Kanuuna-verkoston kohderyhmänä ovat olleet vuoden 2017 loppuun saakka yli 40 000 asukkaan
kunnat joita on Suomessa 27. Kaikki ne kuuluvat Kanuuna- verkostoon. Vuoden 2017 lopussa
Kanuunassa havahduttiin siihen, ettei Kainuun maakunnasta ollut yhtään kaupunkia mukana
verkostossa ja mukaan kutsuttiin Kajaani, vaikka se väkiluvultaan jääkin alle 40 000.
Kanuuna-kaupungeissa asuu yli 60 % Suomen alle 29-vuotiaista ja työskentelee noin 80 %
kunnallisista nuorisotyöntekijöistä. Kanuuna on kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämisverkosto,
mutta toimintaan on osallistunut myös pienempien kuntien ja järjestöjen työntekijöitä esim.
Kanuunan verkostojen ja koulutusten kautta. Myös Kanuuna-kaupungit tekevät tiivistä seudullista
yhteistyötä lähikuntien kanssa. Parin viimeisin vuoden aikana Kanuunassa on ollut erityisesti esillä
pienten kuntien kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen.
Kanuuna-kaupunkeja ovat Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Turku, Oulu, Jyväskylä, Lahti, Kuopio,
Kouvola, Pori, Joensuu, Lappeenranta, Hämeenlinna, Rovaniemi, Vaasa, Seinäjoki, Kotka, Salo,
Mikkeli, Porvoo, Kajaani, Kokkola, Hyvinkää, Rauma, Nurmijärvi, Lohja ja Järvenpää. Kaikista
mukana olevista kaupungeista osallistutaan Kanuunan toimintaan.
Kanuuna on toiminut vuodesta 2006 alkaen ja vuosi 2017 oli Kanuunan 10. toiminta- ja juhlavuosi.
Seminaarien, koulutusten ja verkostotapaamisten asiantuntijoina toimivat vuonna 2017 edelleen
pääosin Kanuunan nuorisotyöntekijät ja nuorisotyön osaajat itse. Kanuuna on vertaisosaamisen,
kehittämisen ja tiedon jakamisen foorumi. Kanuuna kehittää nuorisotyötä verkostojensa kautta.
Säännöllisesti kokoontuvia verkostoja Kanuunan sisällä toimii tällä hetkellä nuorisotoimenjohdon
verkosto, joka kokoontuu syksyisin Kanuuna-seminaarissa ja keväisin ajankohtaisen aiheen
ympärillä Teemaseminaarissa. Teemaseminaarissa mukana on myös ko. teeman asiantuntijoita
kuntien nuorisotyöstä. Monikulttuurisen ja yhdenvertaisen nuorisotyön verkosto kokoontui
aiemmin keväisin, mutta vuonna 2017 tapaaminen järjestettiin syyskuussa ja verkosto vaihtoi
nimensä Yhdenvertaisuusverkostoksi. Nuorisotyö koulussa -verkosto kokoontuu myös syksyisin
kuten myös auditointiverkosto. Verkostojen osallistujia ovat ne työntekijät, joiden työrooliin ko.
työ kunnassa kuuluu nimikkeestä riippumatta.
Kanuunan keskeinen osaamisen kehittämisen muoto on koulutus-, kehittämis- ja
tutkimustoiminta. Nuorisotalotyön ja monikulttuurisen työn kehittämishankkeet aloittivat
yhteistyön Nuorisotutkimusverkoston kanssa ja viimeisin yhteistyössä toteutettu kehittämis- ja
tutkimushanke oli Nuorisotyön ja koulun yhteistyön kehittäminen. Vuonna 2016 alkoi yhteistyössä

Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa toteutettava Walkabout tutkimusvaellus, jossa
kehitettiin +16 -vuotiaiden kanssa tehtävää nuorisotyötä. Hanke jatkui vuonna 2017 uusien
vaeltajien, eri puolelta Suomea tulevien kuuden nuorisotyöntekijän kanssa. Yhteensä vaelluksille
osallistui 12 nuorisotyöntekijää Espoosta Rovaniemelle.
Kanuunan vahvuutena ovat erityisesti joustavuus, nopeus, luotettavuus ja kattavuus. Kanuuna
reagoi nopeasti uusiin ilmiöihin. Marraskuussa 2015 nuorisotoimenjohtajat ottivat kantaa
ihmisoikeusnäkökulman vahvistamisen puolesta nuorisotyössä. Vuoden 2016 lopussa kaikissa
Kanuuna-kaupungeissa oli kiertänyt nuorisotyöntekijöille suunnattu Ihmisoikeuksien RoadShow –
koulutuskiertue. Koulutukset toteutettiin yhteistyössä Ihmisoikeusliiton kanssa, ja se jatkui
helmikuuhun 2017. Kiertueen jälkeen noin 65 % kunnallisista nuorisotyöntekijöistä oli saanut
päivän koulutuksen ihmisoikeuksista. Yhteistyötä Ihmisoikeusliiton kanssa jatkettiin uudessa
hankkeessa pienempien kuntien työntekijöille suunnatulla peruskoulutuksella sekä syrjinnän,
häirinnän ja vihapuheen vastaisen työn jatkokoulutuksella peruskoulutukseen aiemmin
osallistuneille.
Vuoden 2017 vaihteessa valmistuneet, yhteistyössä Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa
koulutetut Ihmisoikeuskasvatuksen 20 kouluttajaa (15 op) Espoosta Rovaniemelle vahvistivat
ihmisoikeusperustaista työotetta Kanuunassa ja uudet kouluttajat toivat uutta intoa myös
Yhdenvertaisuusverkostooon.
Kanuuna ei toimi pelkästään paikallisesti, seudullisesti ja valtakunnallisesti vaan myös
kansainvälisesti. Kanuuna on mukana eurooppalaisessa Inter City Youth –verkostossa. ICY:n
hallituksessa on Kanuunan edustaja. Verkoston tehtävänä on vertaisoppimisen järjestäminen ja
kunnallisen nuorisotyön edunvalvonta. Verkosto on saanut Erasmus+ ohjelmasta rahoitusta
strategiseen kumppanuushankkeeseen jonka koordinoiva organisaatio on ICY:n hallinnoija KEKS ja
Kanuuna on yksi partnereista. Hankkeen tavoitteena on mm. luoda yhteiset indikaattorit
nuorisotyön kehittämiselle, levittää hyviä käytäntöjä ja kehittää vertaisoppimista nuorisotyössä
(tutustu www.intercityyouth.eu).
Indikaattorityöryhmän työhön osallistui myös Kanuunan edustajia ja ryhmä työskenteli vuonna
2017 ”Booklet on indicators for quality youth work” julkaisun parissa. Julkaisuluonnosta
kommentoivat niin nuoret kuin nuorisotyöntekijätkin Suomessa ja Euroopassa. Valmis julkaisu
esitellään suomalalaisille nuorisotyöntekijöille toukokuussa 2018 Laatua ja menetelmiä –
seminaarissa.
Vuosittaiseen ICY-konferenssiin osallistuu nuorisotoimenjohtoa Kanuuna-kaupungeista, vuonna
2017 konferenssi järjestettiin Leuvenissa Belgiassa. Konferenssissa esiteltiin Kanuunan ja
Ihmisoikeusliiton yhteistyössä toteuttama ”Ihmisoikeuksien RoadShow” –koulutuskiertue
Kanuunan (organisoija), Ihmisoikeusliiton (asiantuntija) ja Rovaniemen nuorisopalveluiden
(koulutuksen kohderyhmä, ”kenttä”) näkökulmasta.
Vertaisoppimisen ohessa Kanuunan keskeinen tehtävä on nuorisotyön edunvalvonta. Viime
vuosina yhteistyötä on tehty erityisesti Nuorisotutkimusverkoston, Humakin, Allianssi ry:n ja
Kuntaliiton kanssa.

Kanuuna teki vuonna 2017 yhteistyötä edunvalvontakumppaneidensa lisäksi erilaisten paikallisten
ja valtakunnallisten ihmisoikeusperustaisten järjestöjen kanssa, erityisesti Ihmisoikeusliiton
kanssa.
Kanuuna-verkoston tavoitteena on kehittää tulevaisuudessa kunnallista nuorisotyötä
osaamiskeskuksena. Vuoden 2017 Kanuuna-seminaarissa Joensuussa verkosto päätti hakea
kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskukseksi.
Verkoston koordinointi ja ohjausryhmä
Kanuuna-verkoston toimintaa suunnittelee ja koordinoi kuusihenkinen ohjausryhmä yhdessä
verkoston koordinaattorin kanssa. Taloushallinnosta vastaa Lahden kaupungin nuorisopalvelut,
jossa koordinaattori työskentelee. Koordinaattorin esimiehenä toimii Lahden kaupungin
nuorisotoimenjohtaja. Kuntien tasolla tapahtuvista kehittämistoimenpiteistä vastaavat kuntien
nuorisotoimenjohtajat.
Ohjausryhmä kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa. Verkoston toimintaa koordinoidaan ja suunnitellaan
toimintasuunnitelman sekä kunnilta saatujen toiveiden ja palautteen pohjalta. Ohjausryhmä
esittelee ehdotuksensa seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta
marraskuisessa Kanuuna-seminaarissa, jossa suunnitelmaa tarvittaessa muokataan / syvennetään.
Kanuuna-verkoston ohjausryhmässä on edustus Lahdesta (pj.), Helsingistä ja Oulusta. Vaihtuvat
jäsenet ovat Salo (2015–2016), Tampere (2017–2018) ja Joensuu (2017–2018). Kanuunaseminaarissa 2012 hyväksyttyjen toimintaperiaatteiden mukaisesti ohjausryhmässä on kolme
vaihtuvaa jäsentä vuodesta 2013 eteenpäin. Vaihtuvien jäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja joka
toinen vuosi tulee yksi ja joka toinen vuosi kaksi uutta jäsentä. Vuonna 2017 Kanuuna-seminaarin
järjesti Joensuu ja keväisen Teemaseminaarin 2018 Tampere. Vuosittaisessa Kanuunaseminaarissa valitaan seuraavan vuoden Kanuuna-seminaarin järjestävä kaupunki.
Ohjausryhmä 2017
Jouni Kivilahti, nuorisotoimenjohtaja, Lahden kaupungin nuorisopalvelut (pj.)
Marjut Nurmivuori, perusopetus- ja nuorisojohtaja, Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut
Mikko Vatka (Tommi Laitio), nuorisotoimenjohtaja, Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus
Johanna Paananen, nuorisopalvelujen esimies, Salon kaupunki (2016–2017)
Jouni Erola, nuorisojohtaja, Joensuun kaupungin nuorisopalvelut (2017–2018)
Jukka Etu-Seppälä, nuorisopalvelujohtaja, Tampereen kaupungin nuorisopalvelut (2017–2018)
Verkoston henkilöstö
Koordinaattori Suvi Lappalainen
Verkosto myös ostaa tarvittaessa asiantuntijapalveluita eri alojen asiantuntijoilta. Kanuunan
pitkäaikaisena erityisasiantuntija vuonna 2017 toimi erityisesti kansainvälisissä asioissa Lasse
Siurala.

Kanuuna-verkoston tavoitteet
1. Kuntarajat ylittävän nuorisotyölähtöisen kehittämis- ja tutkimustoiminnan koordinointi
Kanuunan tavoitteena on olla verkosto, jossa nuorisotyötä kehitetään nuorisotyölähtöisesti, ja
jonka kehittämis- ja tutkimustyö vastaa jatkossakin kunnallisen nuorisotyön arjesta nouseviin
tarpeisiin. Kanuunan aiempiin ja meneillä oleviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin voi tutustua
Kanuunan sivuilla.
2. Kunnallisen nuorisotyön verkostoitumismahdollisuuksien luominen ja ylläpitäminen
Kanuuna-verkoston tavoitteena on olla nuorisotoimien yhteistyöfoorumi ja työntekijöiden
ammatillinen tukiverkosto. Luomalla ja ylläpitämällä edellytyksiä yhteistyölle (työseminaarit,
kehittämishankkeiden koordinointi) Kanuuna-verkosto mahdollistaa nuorisotyön laaja-alaisen
kehittämisen.
3. Ajankohtaisen nuorisotyötä koskevan tiedon tuottaminen ja jakaminen
Kanuuna-verkostossa tuotetaan nuorisotyön kehittämisen tueksi tietoa kunnista ja nuorisotyöstä.
Kuntien oman kehittämistyön välineinä toimivat yhteisin kriteerein kerätyt tunnusluvut ja
auditointien ja itsearviointien kriteeristöt. Kuntien itsenäisesti tuottamaa materiaalia (strategiat,
ohjelmat, suunnitelmat, hyvät käytännöt) jaetaan aktiivisesti sekä Kanuuna-verkoston
tapaamisissa että verkkosivuilla.
Kehittämishankkeissa tuotetaan tietoa sekä kuntien oman kehittämistyön tueksi että laajemmin
nuorisotyössä ja -politiikassa hyödynnettäväksi.
4. Nuoriso(työ)alan ajankohtaisiin haasteisiin vastaaminen
Kanuuna-verkoston tavoitteena on olla mukana oleville kunnille resurssi, joka mahdollistaa
tarvittaessa nopeankin reagoimisen nuoriso(työ)alalla tapahtuviin muutoksiin ja kunta-alan
ajankohtaisiin haasteisiin. Esimerkiksi verkoston teemaseminaarit toimivat tällaisen nopean
reagoinnin välineenä. Kehittämishankkeista puolestaan saadaan ajankohtaista tietoa nuorille
suunnattujen palveluiden kehittämisen tueksi.
5. Nuorison ja nuorisotyön kotimainen ja kansainvälinen edunvalvonta
Verkosto seuraa nuorten elinolosuhteissa ja elämäntavoissa tapahtuvia muutoksia ja toimii
tarvittaessa aloitteellisena niistä nouseviin haasteisiin vastaamisessa. Verkosto on myös
nuorisotyön asiantuntijaorganisaatio ja se osallistuu eri hallinnon tasoilla käytävään keskusteluun
nuorisotyöstä ja nuorisopolitiikasta. Tavoitteena on toimia näissä asioissa yhteistyössä
nuorisotoimialan muiden toimijoiden kanssa.
Toiminta vuonna 2017
Verkostotapaamiset, seminaarit, koulutukset
1. Kanuuna-seminaari 9.-10.11.2017. Seminaari järjestettiin Joensuussa, kohderyhmänä
nuorisotoimenjohtajat (2 osallistujaa/kunta). Joensuussa päätettiin LogBookin yhteisestä
käyttöönotosta ja osaamiskeskukseksi hakemisesta. Kanuunan omien asiantuntijoiden lisäksi

Joensuussa vieraili Marja N. Pulkkinen OKM:stä ja Jenny Andersson KEKS:stä. Materiaali luettavissa
Kanuunan sivuilla.
Kanuuna-seminaarin yhteydessä järjestettiin nuorisotyön suunnittelijoiden tapaaminen. Vuonna
2017 tapaamisen aiheena oli kuulumisten lisäksi LogBook ja kouluttajana Jenny Andersson.
Kanuuna-seminaarin yhteydessä oli myös keskustelutilaisuus nuorisotyön kriisivalmiusverkoston
siirtymisestä Kanuunan yhdeksi kehittämisverkostoksi. Nuorisotoimenjohtajien lisäksi asiasta oli
keskustelemassa nykyisen Allianssin hankkeen projektipäällikkö Ville Särkelä sekä verkoston
jäseniä kunnista ja kirkkohallituksesta. Anu Siiteri Lahden nuorisopalvelujen psykososiaalisen tuen
yksikkö Dominosta esitteli Lahden kaupungin tehostetun nuorisotyön yhteistyömallia ja
materiaaleja osallistujille. Tapaamisessa nähtiin hyväksi nuorisotyön valmiusverkoston siirtyminen
Kanuunan vuoden 2019 alusta.
2. Teemaseminaari 11.–12.5.2017 Salossa. Teemoina seminaarissa olivat mm. +-16 –
nuorisotyössä ja Kanuunan tulevaisuuteen osaamiskeskuksena liittyvät asiat. Kanuunan omien
asiantuntijoiden lisäksi seminaarissa kuultiin Sami Myllyniemeä Nuorisotutkimusverkostosta,
Henni Axelinia Allianssista, väitöskirjatutkija Eeva Sinisalo-Juhaa sekä Matti Jutilaa
Ihmisoikeusliitosta. Tutustu materiaaleihin.
3. Nuorisotyön laadun ja arvioinnin kehittäminen.
Tunnuslukujen kerääminen ja kokoaminen on ollut työlästä ja laahannut ajallisesti toiminnan
kehittämisen näkökulmasta jäljessä. Kartoituksen jälkeen on esille noussut selkeästi se, että
Kanuuna tarvitsee oman, selainpohjaisen, helposti muokattavan palvelun jota kaikki Kanuunakaupungit pystyvät käyttämään riippumatta kunnan tietohallintoratkaisuista, palvelun, jossa
kuntien tuottamat ja tallentamat tiedot ovat käytettävissä reaaliaikaisesti. Kanuuna kartoitti ja
testasi vuonna 2017 eri vaihtoehtoja sähköiselle nuorisotyön dokumentoinnille ja tilastoinnille.
LogBook erottui joukosta selvästi kunnalliselle nuorisotyölle sopivimpana vaihtoehtona. LogBook
pohjautuu ruotsalaisen KEKSin kehittämään Loggbokkeniin, jota edelleen kehitettiin ja testattiin
kansainvälisessä Erasmus+ -hankkeessa 2015–2016. Ruotsin lisäksi mukana hankkeessa olivat
Irlanti, Romania ja Viro.
Oulun, Lappeenrannan, Tampereen, Helsingin ja Taipalsaaren nuorisopalveluissa on osassa
yksiköitä pilotoitu LogBookkia syksystä 2017 lähtien. Kanuunaan vuonna 2016 perustettu
Digiryhmä vastasi yhdessä koordinaattorin kanssa testaajakaupunkien 30 nuorisotyöntekijän
koulutuksista ja vertaistapaamisista vuonna 2017. Osaamiskeskushaussa Kanuuna kirjasi yhdeksi
tehtäväkseen LogBookin käyttöönoton koko Suomen nuorisopalveluissa. Materiaalia LogBookista
tämän linkin takana.
Arviointi/auditointiverkoston tapaaminen 10.–11.11. 2017 Kuopiossa. Kohderyhmänä olivat
auditointikoulutuksen käyneet Kanuuna-kuntien nuorisotyöntekijät. Tärkeänä kehittämiskohteena
jatkuivat nuorten tekemät itsearvioinnit ja auditoinnit sekä alueen eri toimijoiden osallistuminen
itsearviointeihin/auditointeihin. Kuopiossa verkoston arvioitavana oli avoimeen nuorisotyöhön
kehitetty uusi arviointiväline ja Kanuunan omien asiantuntijoiden lisäksi mukana oli Anu Gretschel
Nuorisotutkimusverkostosta. Lue lisää materiaalipankista.
Keväällä 2018 arvioidaan Logbook – ja arviointi/auditointiverkostojen yhdistymistarpeet.

4. Yhdenvertaisen nuorisotyön verkosto. Verkoston tavoitteena on kehittää arjen työkaluja ja
nuorisotyöntekijöiden osaamista ja tietotaitoa yhdenvertaisuuden ja osallisuuden teemoista.
Verkostossa jaetaan tietoa meneillään olevista hankkeista ja toimintamalleista eri kunnissa ja
hyödynnetään toisten kuntien kokemuksia kehittämistyössä. Vuosittaisessa verkostotapaamisessa
käsitellään lisäksi ajankohtaista teemaa.
Verkosto jatkaa Ihmisoikeuskasvatuksen kouluttajaopinnoissa nousseiden aiheiden esillä pitämistä
ja edelleen kehittämistä. Verkoston jäsenet olivat mukana Nuori2017 – tapahtumassa Tampereella
esittelemässä Ihmisoikeuskasvatusta yhdessä Humakin kanssa. Verkostossa hyödynnetään
ihmisoikeusperustaisten järjestöjen hankkeita kumppanina.
Verkosto kokoontui Rovaniemellä 19.–21.9.2017. Tutustu tapaamisen ohjelmaan ja materiaaleihin.
Rovaniemellä testattiin Matti Jutilan vetämänä Ihmisoikeusliiton uutta koulutuspakettia.
Kokemusten ja palautteen pohjalta Ihmisoikeusliitto rakensi jatkokoulutuksen uutta
koulutuskiertuetta varten. Jatkokoulutuksen pilotoinnin ja palautekeskustelun jälkeen käytiin läpi
hankkeen ensimmäisen vaiheen vaikuttavuuden arviointia. Kanuunan yhdenvertaisuus
koordinaattoreiden kanssa keskusteltiin sekä lomakkeen että haastattelujen sisällöistä ja
arvioinnin käytännön toteutuksesta.
Rauhankasvatusinstituutin toiminnanjohtajan Riikka Jalosen kanssa harjoiteltiin 6 tunnin
työpajassa, kuinka päästä debatista dialogiin. Tavoitteena oli saada perusvälineistö oman
nuorisotilan tai ryhmän välisten konfliktien analysointiin ja perusymmärrys dialogisesta
lähestymistavasta ja menetelmistä nuorisotyössä. Työpajassa esitellyt ja yhdessä kokeiltavat
menetelmät ovat yksinkertaisia, sillä haastavissa tilanteissa työkalujen kannattaa olla
helppokäyttöisiä!
Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten nuorten osallistuminen kunnalliseen nuorisotyöhön eri puolella
Suomea vaihtelee ja verkostotapaamiseen oli toivottu esimerkkejä toimivasta yhteistyöstä.
Nuorisotyön suunnittelija Kalle Jokisen Nuorisoyhteistyö Seitistä ja koordinaattori Sari
Lahdenperän Oulusta aiheena Rovaniemellä oli Ihan tavallista toimintaa – liikuntavammaisten ja
pitkäaikaissairaiden nuorten vapaa-ajantoimintaa yhdessä. Esimerkkikaupunkina esityksessä oli
Oulu.
5. Nuorisotyö koulussa -verkosto kokoontui Nuorisotyö koulussa -seminaarin yhteydessä syksyllä
2017 Oulussa. Seminaari oli jatkoa syksyllä 2016 Helsingissä järjestetylle seminaarille, vaikkakin
ohjelma ja teema rakentuivat enemmän laaja-alaisten oppimiskokonaisuuksien ympärille.
Seminaariin osallistui 116 nuorisotyön ja perusopetuksen toimijaa pienistä ja isoista kunnista sekä
järjestöistä. Tutustu tarkemmin. Kanuunan omien asiantuntijoiden lisäksi seminaarissa kuultiin
Maija Lanasta Oulun yliopiston opettajankoulutuslaitokselta, Tomi Kiilakoskea
Nuorisotutkimusverkostosta, Veijo Kosolaa Pohjois-Suomen AVI:sta ja Mikko Lummetta,
Pudasjärven Hirsikampuksen rehtoria.
Suomalaista nuorisotyötä koulussa esiteltiin Mielenterveysseuran kutsumana vuonna 2017 myös
Rotterdamissa. Kolmannessa Peer Learning: "Participation of young people with mental health
issues" –seminaarissa 29.11.- 1.12.2017 teemana oli Youth work and mental health. Tutustu
seminaarin materiaaleihin.

6. Nuorisotyön rooli ja mahdollisuus Lapsi- ja perhepalveluiden ohjelmassa ja Lapsiystävällisessä
kunnassa
Nuorisotyön rooli ja mahdollisuus Lapsi- ja perhepalveluiden ohjelmassa ja Lapsiystävällisessä
kunnassa -seminaari järjestettiin Jyväskylässä 24.11.2017. Seminaarissa avattiin LAPE/LYK/LAVA
viidakkoa ja kuultiin kuntien omia esimerkkejä nuorisotyön roolista Lapsi- ja perhepalveluiden
ohjelmassa ja Lapsiystävällisessä kunnassa. Tutustu päivien ohjelmaan. Kanuunan omien
asiantuntijoiden lisäksi paikalla olivat mm. Ira Custódio Suomen UNICEF:ilta, Päivi Pienmäki-Jylhä
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI:sta ja Kari Sjöholm Kuntaliitosta.
7. Walkabout tutkimusvaellus; +16 – vuotiaat nuorisotyössä. Hankkeen tavoitteena on selvittää,
miten nuorisotyö voi tehokkaammin tukea nuorten tulevaisuuden haltuunottoa niin vapaa-ajalla
kuin myös koulutus- ja työurien osalta. Miten nuorisotalotoimintaa voidaan kehittää paremmin +
16-vuotiaille ja miten innostaa tämän ikäisiä nuoria aktiiviseen yhteiskunnalliseen toimijuuteen?
Hanke koostuu kuntien ideoimista hankkeista, joiden kokemuksia, osaamista ja tietoa on tarkoitus
tiivistää ja jakaa nuorisotyön toimijoiden omana kehittämistyönä. Hankkeen hallinnoijana ja
yhteistyökumppanina toimii Humak. Hankkeessa on kaksi pohtimisvaeltajaryhmää joissa on 10–12
nuorisotyöntekijää. Ensimmäinen vaeltajaryhmä aloitti vuonna 2016. Toinen ryhmä aloitti vuonna
2017. Tutustu walkabout -tutkimusvaellukseen ja vaeltajien kehittämisprojekteihin
8. Verkostojen yhteistapaaminen Nuori2017 -päivillä 27.3.2017 toi yhteen Kanuunan eri
verkostojen jäseniä vaihtamaan kuulumisia eri puolelta Suomea.
9. Kanuuna-kaupunkien nuorisotoimen johtajien tapaaminen ja kannanotto koskien
Ohjaamoiden tulevaisuutta 16.6.2017 Lahdessa
Tilaisuudessa oli lisäksi Janne Savolainen työ- ja elinkeinoministeriöstä. Lue kannanotto
10. InterCity Youth -hallituksen toimintaan osallistuminen (2 krt/2017, Lasse Siurala).
ICY oli mukana laatimassa Euroopan Neuvoston ministerikomitean suositusta nuorisotyöstä (CM
Rec (2017)4). Lue lisää OKM:n verkkosivuilta. ICY on mukana mm.
(1) EN:n nuorisotyötä koskevan suosituksen valmistelutyöryhmä
(2) Think Tank on European Youth Policies
(2) Euroopan nuorisotyön sidosryhmien korkean tason tilapäistyöryhmä (an ad hoc high level task
force of the relevant stakeholders in youth work in Europe)
(3) Europe Goes Local: ohjausryhmä; Charter of Youth Work, valmisteluryhmä
10. InterCity Youth -indikaattorityöryhmän toimintaan osallistuminen (4 krt/2017 Annina Kurki ja
Petra Sorvasto). Booklet on indicators on luettavissa kesällä 2018 ICY:n sivuilla.
11. InterCity Youth -vuosittaiseen eurooppalaiseen konferenssiin osallistuminen marraskuussa
2017 Leuvenissa Belgiassa. Kanuuna-verkostolla oli konferenssissa työpaja yhdessä
Ihmisoikeusliiton kanssa. Kanuuna-verkostoon kuuluvia kaupunkeja oli mukana konferenssissa
sekä osallistujina, että työpajojen toteuttajina.

