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2015 – Verkostot toimivat ja kehittävät nuorisotyötä Kanuuna-verkoston sisällä
Yhdeksäntenä toimintavuotenaan Kanuuna on erilaisten ja eritasoisten verkostojen toimintakenttä. Kanuuna
koskettaa lähes kaikkia Kanuuna-kaupunkien nuorisotyöntekijöitä.
Nuorisotoimenjohdolle suunnattu Kanuuna-seminaari kokoaa kaupungin nuorisotoimenjohdon yhteen.
Teemaseminaarissa kokoontuvat johto ja teemaan liittyvät nuorisotyön asiantuntijat. Monikulttuurisen
nuorisotyön koordinaattoreiden verkosto kokoontuu vuosittain kehittämään monikulttuurisen ja
yhdenvertaisen nuorisotyön edellytyksiä. Kanuunan auditointiverkosto lähti liikkeelle talotoiminnan
arvioinnista ja kehittämisestä, mutta työ on laajentunut koskemaan myös monia muita nuorisotyön alueita ja
Lappeenrannan nuorisopalveluiden hallinnoima Nuorisotyön laadun kehittäminen -hanke on jatkanut
kehittämistä vielä vuonna 2015 yhteistyössä Kanuunan ja Kanuuna-kuntien kanssa. Hanke päättyi
julkaisuun Laatu! Tuloksia! Katsaus nuorisotyön arviointiin ja se on luettavissa Kanuunan verkkosivuilla
samoin kuin julkaisu Youth Work Quality Assessment. The Self and Peer Assessment Model.
Koulunuorisotyön verkoston perustamiskokous oli Kokkolassa marraskuussa 2015. Verkosto jatkaa Koulun
ja nuorisotyön yhteistyö -hankkeen (2012–2014) aikana laajentunutta nuorisotyön kehittämistä kouluilla.
Verkosto on tärkeä työkalu kehittämistyön jatkamisessa ja hyvien käytäntöjen jakamisessa.
Kanuunan verkostot eivät ole suljettuja vaan sovitusti mukana voi olla kuntien nuorisotyötä tekevien lisäksi
niin järjestöjen kuin muiden nuorten parissa toimivien tahojen edustajia.
Joulukuussa 2013 Kanuuna järjesti Helsingissä yhteistyökumppaneittensa kanssa kansainvälisen
kokouksen, jossa Eurooppalaisten kaupunkien nuorisotyön johto ja niiden muodostamat kansalliset verkostot
kokoontuivat selvittämään Euroopan laajuisen vertaisoppimisen ja edunvalvonnan verkoston perustamista.
InterCity Youth -verkosto perustettiin 2014 Hollannissa. Verkoston puheenjohtaja on Jonas Agdur Ruotsista
(KEKS –verkosto), verkoston hallitukseen kuuluu Lasse Siurala (Kanuuna). Verkoston kokousmuistiot ja
muut materiaalit voi lukea Kanuunan verkkosivuilta.
InterCity Youth –verkosto on hakenut kolme vuotista rahoitusta Erasmus+ ohjelmasta. Strategisen
kumppanuushankkeen koordinoiva organisaatio on ICY hallinnoija KEKS ja Kanuuna on yksi partnereista.
Hankkeen tavoitteet ovat lyhyesti: To develop common quality indicators on outcomes of youth work, To
exchange methods and best practices for follow up and assessment of how outcomes of youth work meets
the indicators. To develop structures and continuous processes for peer learning on quality development. To
strengthen relations and cooperation between local departments for youth work and youth organizations on
local, national and European level

Toimijat ja yhteistyökumppanit
Kanuuna-verkostossa ovat mukana yli 40 000 asukkaan kunnat. Vuonna 2014 mukana olivat Helsinki,
Espoo, Tampere, Vantaa, Turku, Oulu, Jyväskylä, Lahti, Kuopio, Kouvola, Pori, Joensuu, Lappeenranta,
Hämeenlinna, Rovaniemi, Vaasa, Seinäjoki, Kotka, Salo, Mikkeli, Porvoo, Kokkola, Hyvinkää, Rauma,
Nurmijärvi, Lohja ja Järvenpää. Lähes kaikista kunnasta osallistuttiin vuoden aikana Kanuuna-verkoston
toimintaan.

Yhteistyötahot
Humak – Kanuuna solmi lokakuussa 2015 kumppanuussopimuksen Suomen Humanistisen
ammattikorkeakoulun kanssa. Sopimuksen tavoitteena on rakentaa Humakin järjestö- ja nuorisotyön yksikön
ja Kanuunan välille yhteistyömalli, joka tuottaa lisäarvoa kaupunkimaisen nuorisotyön ja nuorisotyön
osaamisen kehittämiselle. Edistää tutkimus- ja kehittämistoimintaa Kanuuna-verkostoon kuuluvien
kaupunkien nuorten parhaaksi. Lisää oppilaitosten ja Kanuuna-verkoston vuorovaikutusta. Tehostaa
kehittämisresurssien käyttöä. Tiivistää yhteistyötä palvelutoiminnassa ja edunvalvonnassa.
Nuorisotutkimusverkosto – Koulunuorisotyön kehittämishanke toteutettiin yhteistyössä
Nuorisotutkimusverkoston kanssa.
Allianssi – Allianssi on ollut Kanuunalle keskeinen yhteistyötaho erityisesti yhdenvertaisuus ja osallisuus
teemoissa. Kanuuna osallistuu oman keväisen monikulttuurisen nuorisotyön koordinaattoreiden
verkostotapaamisen lisäksi Allianssin syksyisen verkostotapaamisen järjestämiseen. Kanuuna-verkosto ja
Allianssi solmivat toukokuussa 2012 kumppanuus-sopimuksen jonka avulla edistetään yhdessä
nuorisotoimialan asioita ja nuorten hyvinvointia. Sopimuksessa on määritelty kuusi yhteistyömuotoa.
ELY-keskukset – Kanuuna-verkoston suhteesta sen ulkopuolisiin kuntiin on keskusteltu paljon. Erityisesti on
mietitty yhteistyön ja vuoropuhelun mahdollisia muotoja, koska alle 40 000 tuhannen asukkaan kunnissa on
hyvin erikokoisia kuntia ja nuorisotoimia. Yksi luonteva yhteistyön tapa on ollut toimiminen yhteistyössä ELYkeskusten kanssa. Vuonna 2012 aloitettua yhteistyötä auditointikoulutuksen tiimoilta pienempien kuntien
kanssa on jatkettu myös vuonna 2015.
Seudullinen yhteistyö – Jo nyt osa pienemmistä kunnista on yhteydessä Kanuuna-verkostoon alueensa
Kanuuna-kuntien seutuyhteistyön kautta. Esimerkkejä tällaisesta yhteistyöstä ovat mm. Pohjois-Savon alue,
Kaakonkulma, Lahden seutu ja Kuuma-kunnat.
Kuntaliitto – Vuoden aikana jatkettiin keskustelua Kanuuna-verkoston ja Kuntaliiton yhteistyön
tiivistämisestä. Kuntaliiton edustaja oli mukana Kanuunan vuosi- ja teemaseminaarissa.

Verkoston tavoitteet olivat vuonna 2015
1.

Kuntarajat ylittävän nuorisotyölähtöisen kehittämis- ja tutkimustoiminnan koordinointi
Kanuunan tavoitteena on olla verkosto, jossa kaupunkimaista nuorisotyötä kehitetään
nuorisotyölähtöisesti, ja jonka kehittämis- ja tutkimustyö vastaa jatkossakin kunnallisen nuorisotyön
arjesta nouseviin tarpeisiin. Verkoston ensimmäiset kehittämis- ja tutkimushankkeet toteutettiin 2009–
20111. Vuonna 2012 alkoi vuoden 2014 lopussa päättynyt Koulunuorisotyön kehittämishanke.
Verkoston tavoitteena on jatkossakin koordinoida nuorisotyön ajankohtaisista tarpeista nousevaa
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Ks. Honkasalo, Kiilakoski & Kivijärvi (2011): Tutkijat ja nuorisotyö liikkeellä. Tarkastelussa kaupunkimaisen
nuorisotyön kehittämishankkeet.

kehittämis- ja tutkimustoimintaa. Vuonna 2015 on työstetty +16 nuorisotyössä hanketta yhteistyössä
Humakin kanssa.
Tavoitteena on, että tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuloksia arvioidaan ja hyödynnetään kansallisen
nuorisopolitiikan linjauksissa ja kehittämistyössä. Kansallinen tutkimus- ja kehittämistoiminta
mahdollistaa myös työelämälähtöisen toiminnan tulosten ja kokemusten hyödyntämisen nuorisoalan
ammattilaisten koulutustarpeisiin sekä alan koulutussuunnittelussa.
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, verkostotapaamiset) Kanuuna-verkosto mahdollistaa nuorisotyön laaja-alaisen
kehittämisen. Kanuuna on verkosto, josta eri toimijat saavat kokemuksia ja näkemyksiä oman
toimintansa kehittämiseen ja suuntaamiseen. Kanuuna mahdollistaa uusia yhteistyömuotoja ja
vertaistukea sekä tarjoaa kunnille ammatillisen osaamisen ja tietotaidon kehittämisen areenoita.

3.

Ajankohtaisen nuorisotyötä koskevan tiedon tuottaminen ja jakaminen
Kanuuna-verkostossa tuotetaan nuorisotyön kehittämisen tueksi tietoa kunnista ja kaupunkimaisesta
nuorisotyöstä, tunnuslukuihin voi tutustua verkkosivuilla. Kuntien oman kehittämistyön välineinä toimivat
yhteisin kriteerein kerätyt tunnusluvut ja jatkossa myös auditointien ja itsearviointien tulokset. Kuntien
itsenäisesti tuottamaa materiaalia (strategiat, ohjelmat, suunnitelmat, hyvät käytännöt) jaetaan
aktiivisesti sekä Kanuuna-verkoston tapaamisissa että verkkosivuilla.
Kehittämis- ja tutkimushankkeissa tuotetaan tietoa sekä kuntien oman kehittämistyön tueksi että
laajemmin nuorisotyössä ja -politiikassa hyödynnettäväksi.

4.

Nuoriso(työ)alan ajankohtaisiin haasteisiin vastaaminen
Kanuuna-verkoston tavoitteena 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, kehittämis- ja
tutkimushankkeista puolestaan saadaan ajankohtaista tietoa nuorille suunnattujen palveluiden
kehittämisen tueksi.
Kanuunan pysyvänä tavoitteena on verkoston oman toiminnan jatkuva kehittäminen siten, että se myös
toiminnan volyymin ja mukana olevien kuntien määrän kasvaessa pysyy toimijoilleen hyödyllisenä ja
toiminta tarvelähtöisenä.
Toimintasuunnitelmaan kirjatut toimenpiteet verkoston tavoitteiden saavuttamisen tukemiseksi
vuodelle 2015 ja kuinka ne ovat toteutuneet
Toiminta vuonna 2015
VERTAISOPPIMINEN

1. Kanuuna-kuntien johdon kaksipäiväinen tapaaminen, 12.–13.11.2015. Tapaamisen järjestettiin
Kuopiossa. Kohderyhmänä nuorisotoimenjohtajat (2 osallistujaa/kunta).
Kanuunan toimintaan ja hallintoon liittyvien asioiden lisäksi teemana olivat mm. Turvapaikanhakijat ja
nuorisotyö yhteistyössä SPR:n kanssa, nuorisolaki ja tunnusluvut. Materiaali löytyy Kanuunan sivuilta
materiaalipankista.
2. Teemaseminaari, 7.-8.5.2015 järjestettiin Turussa. Kohderyhmä: nuorisotoimenjohtajat ja ne
asiantuntijat, joita käsiteltävä teema koskee. Seminaari toteutui suunnitellusti. Teemana oli +16
nuorisotyössä. Materiaali löytyy Kanuunan sivuilta materiaalipankista.
KEHITTÄMINEN JA TUTKIMUS

3. +16 -vuotiaat nuorisotyössä. Hankkeen tavoitteena on selvittää miten nuorisotyö voi tehokkaammin
tukea nuorten tulevaisuuden haltuunottoa niin vapaa-aikana 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
kokemusta, osaamista ja tietoa on tarkoitus tiivistää ja jakaa nuorisotyön toimijoiden omana
kehittämistyönä, sekä yhteistyökumppani Humakin kanssa. Kanuuna ja Humak valmistelivat vuoden
2015 yhteisen rahoitushakemuksen jolla haettiin rahoitusta OKM:stä joulukuussa 2015.
4. Osallistuminen yhteistyössä Allianssin kanssa Lappeenrannan Laatua nuorisotyöhön –
kehittämishankkeeseen. Lappeenrannan nuorisopalveluiden julkaisu Laatua! Tuloksia! työstettiin
yhteistyössä Kanuunan auditointiverkoston kanssa kuten myös alueellisen nuorisotyön uudet kriteerit.
OSAAMISEN JAKAMINEN
5. Nuorisotyön arvioinnin kehittäminen.
Vuonna 2015 uudistettiin yhteisesti kerättävät tunnusluvut. Lähes kaikkien Kanuuna-kaupunkien
tunnusluvut löytyvät Kanuunan verkkosivuilta.
Auditointityökalun käyttöotto. Auditointiverkoston tapaamisessa Lahdessa 27.–28.10. Tutustuttiin
uudistuneisiin alueellisen nuorisotyön kriteereihin ja valmistettiin yhteinen diaesityspohja
arviointi/auditointityökalun esittelylle.
6. Nuorisotyön verkostojen toimiminen.
Monikulttuurisen ja yhdenvertaisen nuorisotyön verkosto kokoontui Hyvinkäällä 18.–19.5. Paikallisten
tilannekatsauksien lisäksi aiheena oli yhdenvertaisuussuunnitelmatyö kunnissa ja nuorisopalveluissa.
Kanuuna-kuntien työntekijöitä osallistui Allianssin Yhdenvertainen osallisuus -verkostotapaamiseen
Kotkassa syyskuussa 2015.
7. Nuorisotyön arviointityökalun käyttöönoton tukeminen ja laajentaminen. Kohderyhmä:
auditointikoulutuksen käyneet Kanuuna-kuntien nuorisotyöntekijät. Auditointiverkoston kokoontuminen
tapahtui suunnitellusti 28.–29.10.2014 Vaasassa. Teemoina vuonna 2014 oli nuorten mukaan ottaminen
auditointiin ja tieto- ja neuvontatyön arvioinnin ja kehittämisen työvälineet.

8. Tiedon tuottaminen kuntien kehittämistyön tueksi. Vuoden 2013 yhteiset tunnusluvut koottiin
huhtikuussa 2014, tunnuslukujen vertailtavuuden kehittämistä on jatkettu vuonna 2014. Verkkosivusto
www.nuorisokanuuna.fi on uudistettu vastaamaan paremmin käyttäjäkunnan tarpeita.
EDUNVALVONTA
9. Nuorisolain uudistamiskeskusteluun osallistuminen. Kanuuna on osallistunut aktiivisesti
Nuorisotyön kehittämisverkoston (Nukeve) kautta toimialan yhteisten näkökulmien selvittämiseen.

10. Lausunto verkossa tapahtuvan nuorisotyön kehittämiseksi. Kanuuna otti kantaa kuntien
nuorisotyössä tehtävän verkkonuorisotyön yleiseen merkitykseen ja listasi asioita, joiden kehittämiseen
on erityisesti kiinnitettävä huomiota.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
11. Kansainvälinen verkottuminen, vertaisoppiminen ja edunvalvonta
Kanuuna järjesti InterCITY ll, Peer Learning in Local Youth Work and Policy –konferenssin 9.10.12.2013 Helsingissä ja Helsingissä aloitettu Eurooppalaisen yhteistyöverkoston perustaminen
toteutui Hollannissa joulukuussa 2014. Konferenssien materiaalit löytyvät Kanuunan sivuilta
materiaalipankista.

