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Kanuuna-verkosto

2009 – Uusia kuntia, uusia toimintamuotoja
Kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämisverkosto on toiminut OPM:n rahoituksella jo kolmen
vuoden ajan. Kanuunan perustavoitteena on alusta asti ollut luoda ja ylläpitää mahdollisuuksia
kuntien väliselle kokemustenvaihdolle sekä mahdollistaa kuntien yhteistyönä tapahtuvaa
nuorisotyön kehittämistä Suomessa.
Verkostoon kuului alun perin 19 suurinta kuntaa, eli yli 40 000 asukkaan kunnat. Kuntaliitosten
1.1.2009 seurauksena Kouvola, Seinäjoki, Salo, Kokkola ja Rauma ylittivät 40 000 asukkaan
rajan, ja kaikki viisi kuntaa kutsuttiin mukaan verkostoon. Kanuuna-kaupungeissa 2 (2009)
asuu siten yhteensä 2 717 088 asukasta, ja hieman yli puolet (54 prosenttia) Suomen alle 29vuotiaista.
Vuoden 2009 aikana verkoston toiminta kehittyi ja laajeni: yhteiset tunnusluvut otettiin
käyttöön vuoden alussa; pääkaupunkiseudun auditointi- ja itsearviointimallin hyödyntäminen
muissa Kanuuna-kunnissa alkoi maaliskuussa nuorisotoimenjohtajille ja muille esimiehille
järjestetyllä koulutuksella; lisäksi syksyllä alkoi kaksi verkoston sisäistä kehittämis- ja
tutkimushanketta, jossa yhteistyössä Nuorisotutkimusseuran kanssa yhdistetään uudella
tavalla tutkimusta, koulutusta ja kehittämistoimintaa. Syksyllä 2009 Opetusministeriö kutsui
Kanuuna-kunnat kuultavaksi nuorisolain uudistusta koskevassa asiassa.
Kanuunan perustoiminta (teemaseminaarit, Kanuuna-seminaarit) on tarkoitettu pääasiallisesti
nuorisotoimenjohtajille, ja eri alueista vastaaville nuorisosihteereille, päälliköille,
suunnittelijoille tms. Vuonna 2009 aloitettujen kehittämishankkeiden ja niiden järjestämien
koulutusten ja seminaarien myötä Kanuuna-yhteistyö on laajentunut edelleen
työntekijätasolle: Nuorisotalotyön kehittämishankkeen aloitusseminaarissa Tampereella
lokakuussa 2009 oli mukana yhteensä 40 osallistujaa, esimiehiä ja nuorisotyöntekijöitä.
Kevään 2010 auditointikoulutuksiin osallistui nuorisotyöntekijöitä yhteensä 18 kunnasta 3, ja
monikulttuurisen nuorisotyön kehittämishankkeen helmikuiseen tapaamiseen yhteensä n. 40
työntekijää. Seminaareja on pyritty järjestämään eri puolilla Suomea, ja maaliskuuhun 2010
mennessä 10 eri Kanuuna-kuntaa on isännöinyt yhteisiä seminaareja tai koulutuksia.
Seminaariosallistujien joukossa on ollut paitsi Kanuuna-kuntien nuorisotoimenjohtajia ja muita
työntekijöitä, myös tutkijoita ja muita ulkopuolisia asiantuntija-alustajia. Kanuunan
järjestämissä tapahtumissa oli ajalla 1.3.2009 – 31.3.2010 yhteensä noin 265 osallistujaa.
Kanuunan sisäisten hankkeiden lisäksi kehittämis- ja tutkimustoimintaa suunnitellaan yhdessä
tutkimus- ja kehittämistoiminnan monitahoisen yhteistyöryhmän kanssa, jossa on Kanuunan
lisäksi edustus Nuorisotutkimusseurasta, HUMAKista, Mikkelin ammattikorkeakoulusta sekä
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Talous raportoidaan tässä yhteydessä ajalta 1.3.2009 –31.3.2010. Vuoden 2008 toimintakertomuksen yhteydessä
kulut raportoitiin 28.2.2009 asti.
2
Asukasluvun mukaisessa suuruusjärjestyksessä: Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Turku, Oulu, Jyväskylä, Lahti,
Kuopio, Kouvola, Pori, Joensuu, Lappeenranta, Hämeenlinna, Rovaniemi, Vaasa, Seinäjoki, Kotka, Salo, Mikkeli,
Porvoo, Kokkola, Hyvinkää, Rauma.
3
Sekä lisäksi viisi kouluttajaa pääkaupunkiseudulta (Helsinki x 3, Espoo x 1, Vantaa x 1). Hyvinkää on ottanut
auditointi- ja itsearviointimallin käyttöön Kuuma-kuntien yhteistyön kautta.
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Allianssista. Ryhmä aloitti toimintansa tammikuussa 2009 ja nimesi hankkeen ”Nuorisotyön
kehittämisverkostoksi”. Ryhmä valmisteli verkoston toimintaperiaatteet ja toiminnan
rakenteen. Verkoston toimintaa ohjaa koordinaatioryhmä, johon kutsuttiin kaikkien
osallistujatahojen edustajat ja sen ensimmäinen kokous pidettiin 25.11.2008. Kanuunan
edustaja koordinaatioryhmässä on Lasse Siurala (Helsinki) ja varajäsen Helena Kempas
(Kotka). Yksityiskohtaisempi kuvaus verkoston tavoitteista löytyy tämän raportin mukana
toimitetusta lehtisestä.
Kanuuna-verkoston kehitys on jatkunut varsin nousujohteisena sen toiminnan alusta asti:
verkosto on toimijoilta saadun palautteen mukaan osoittautunut nuorisotyön kentällä
tarpeelliseksi yhteistyöfoorumiksi, ja toimintaa on kehitetty mukana olevilta kunnilta saadun
palautteen perusteella. Vuoden 2010 aikana toiminta syvenee edelleen ja muun muassa
syksyllä 2009 aloitettujen kehittämishankkeiden kautta yhteistyö kuntien välillä lisääntyy
esimerkiksi vertaisauditointien muodossa.

Toiminnan koordinointi ja ohjausryhmä 2009
Hankkeen koordinoinnista vastasi verkoston ohjausryhmä yhdessä koordinaattorin kanssa.
Ohjausryhmään (2009) kuului Lahden kaupungin nuorisotoimenjohtaja Jouni Kivilahti (pj.),
Oulun
kaupungin
nuorisotoimenjohtaja
Kaisu
Haapala,
Helsingin
kaupungin
nuorisotoimenjohtaja Lasse Siurala, Turun kaupungin nuorisoasiankeskuksen osastopäällikkö
Ritva Jykelä sekä Hämeenlinnan kaupungin nuoriso- ja sovittelupalveluiden palvelupäällikkö
Martti Hurskainen. Koordinaattorina toimi edelleen Ira Custódio, 1.1.2009 alkaen
kokopäiväisesti.
Ohjausryhmässä on vuosittain mukana jäsen Kanuuna-seminaarin järjestävästä kaupungista
(vuonna 2009 Hämeenlinna). Ohjausryhmä kokoontui vuoden 2009 aikana neljästi, ja vuoden
2010 ensimmäiseen ohjausryhmäpalaveriin 5. helmikuuta. Vuonna 2010 Kanuuna-seminaarin
järjestää Hyvinkää, ja Hyvinkään kaupungin nuorisopäällikkö Simo Varjonen on siten mukana
Kanuunan ohjausryhmässä vuoden 2010 ajan.
Ohjausryhmä koordinoi toimintaa Kanuuna-seminaarissa hyväksytyn toimintasuunnitelman ja
talousarvion mukaisesti. Kanuuna-verkoston sekä sen kehittämishankkeiden taloushallinnosta
vastasi Lahden kaupungin nuorisopalvelut, ja koordinaattorin esimiehenä toimi Lahden
kaupungin nuorisotoimenjohtaja. Kuntien tasolla tapahtuvasta kehittämisestä ja
koordinoinnista
vastasivat
kuntien
nuorisotoimenjohtajat.
Kehittämishankkeiden
ohjausryhmänä toimi Kanuunan ohjausryhmä.

Yhteiset seminaarit ja koulutukset 1.3.2009 – 31.3.2010
Helsinki 12.–13.3.2009 – Nuorisotyön auditointi- ja itsearviointimalli. Osallistujamäärä 33
henkilöä 19 kaupungista.
Lahti 26.8.2009 Aloitusseminaari / monikulttuurisen nuorisotyön kehittämishanke.
Osallistujamäärä 25 henkilöä 12 kaupungista.
Joensuu 17.–18.9.2009 Yhteiset tunnusluvut / nuorisotoimen johtaminen taloudellisen
taantuman aikana. Osallistujamäärä 25 henkilöä 17 kaupungista.
Tampere
26.10.2009
Aloitusseminaari
Osallistujamäärä 38 henkilöä 17 kaupungista.

/

nuorisotalotyön

kehittämishanke.
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Hämeenlinna 19.–20.11.2009 Kanuuna-seminaari 2009 / monitoimijainen yhteistyö.
Osallistujamäärä 35 osallistujaa 19 kaupungista.
Joensuu 25.–26.1.2010 Auditointikoulutus. Osallistujamäärä 20 osallistujaa kuudesta
kaupungista + kouluttajat Merja Hovi ja Marika Westman Helsingistä.
Tampere 18.–19.2. Auditointikoulutus. Osallistujamäärä 24 osallistujaa seitsemästä
kaupungista + kouluttajat Merja Hovi / Helsinki ja Pekka Mäkelä / Vantaa.
Kouvola 18.2. Monikulttuurisuus ja yhteisesti jaetut toimintamallit. Osallistujamäärä 44
osallistujaa 12 kaupungista.
Oulu 2. – 3.3. Auditointikoulutus. Osallistujamäärä 21 osallistujaa viidestä kaupungista +
kouluttajat Harri Taponen / Helsinki ja Tero Luukkonen / Espoo.

Yhteiset tunnusluvut
Kanuunan yhteiset tunnusluvut otettiin käyttöön 1.1.2009, ja ensimmäisen kerran lukuja
vertailtiin Joensuun teemaseminaarissa. Vertailussa oli käytössä kuuden kuukauden luvut
yhdeksästä kaupungista, ja käydyn keskustelun perusteella sekä tunnuslukuja että ohjeistusta
muokattiin hieman.
Kanuuna-verkoston yhteiset tunnusluvut 1.1.2009 –
1.
2.
3.
4.
5.

Nuorten käyntikerrat
Yksilöllisesti ja ryhmätoiminnassa tavoitetut nuoret
Suunnitelmallisesti tuetut nuoret
Avustettujen nuorten toimintaryhmien ja nuorisoyhdistysten toimijoiden kokonaismäärä
Tuettujen nuorisoyhdistysten ja nuorten toimintaryhmien osallistumiskerrat

Sekä työllisyyspalveluihin liittyen
1. Toimintaan osallistuneiden määrä
2. Aloittaneiden määrä / kalenterivuosi
3. Sijoittumisprosentti työhön tai tutkintoon johtavaan koulutukseen
4. Muu positiivinen sijoittuminen
Yksityiskohtaisempi kuvaus tunnusluvuista ja niiden syksyllä 2009 tarkennetuista
kokoamisperusteista löytyy tämän raportin liitteenä toimitetusta lehtisestä. Seuraavan kerran
luvut (koko vuodelta 2009) kootaan keväällä 2010.

www.nuorisokanuuna.fi
Nuorisokanuuna.fi-sivuston osalta erityisesti sivuston materiaalipankki on osoittautunut
tarpeelliseksi välineeksi. Sinne kootaan seminaari- ja koulutusmateriaalit sekä tarpeen
mukaan kuntien suunnitelmia, strategioita ja muita asiakirjoja, joita muut kunnat voivat
suunnittelu- ja kehittämistyössään hyödyntää.
Myös verkoston kehittämishankkeista tiedottaminen tapahtuu sähköpostiverkoston lisäksi
nuorisokanuuna.fi -sivuston kautta. Hankkeissa tuotettu materiaali kootaan niin ikään
materiaalipankkiin kaikkien alan toimijoiden hyödynnettäväksi. Keväällä 2010 on suunnitteilla
mm. kuntien päivittämä blogi, jossa seurataan loppuvuoden ajan monikulttuurisen nuorisotyön
kehittämishankkeen etenemistä kuntatasolla.
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Keväällä 2010 toteutetaan myös käyttäjäkysely, jonka pohjalta sivustoa kehitetään
loppuvuoden aikana edelleen.

Kehittämishankkeet: Monikulttuurisen nuorisotyön kehittämishanke (LANUKE 4)
Kanuuna-verkoston monikulttuurisen nuorisotyön kehittämishanke alkoi 1.8.2009, jolloin
Veronika Honkasalo aloitti työskentelyn hankkeen puolipäiväisenä tutkijana/kehittäjänä.
Honkasalo työskenteli tehtävässä 7.1.2010 asti jäätyään tuolloin vanhempainvapaalle. Hänen
sijaisenaan kokopäiväisenä työntekijänä aloitti 1.1.2010 Antti Kivijärvi.
Monikulttuurisen nuorisotyön kehittämishankkeessa on mukana 13 Kanuuna-verkostoon
kuuluvaa kaupunkia: Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Hämeenlinna, Jyväskylä, Kouvola, Lahti,
Lappeenranta, Oulu, Rovaniemi, Tampere, Turku sekä Vaasa. Syksyn 2009 aikana hankkeen
tutkija/kehittäjä vieraili yhtä lukuun ottamatta kaikissa kaupungeissa pitämässä
koulutustilaisuuden. Yhden kaupungin koulutustilaisuus järjestettiin tammikuussa 2010.
Kokonaisuudessaan koulutustilaisuudet ovat tavoittaneet yli 300 nuorisotointen työntekijää.
Tilaisuuksien tarkoituksena oli välittää tietoa monikulttuurisen nuorisotyön tutkimuksesta,
perehtyä kaupunkien tilanteisiin sekä edesauttaa konkreettisten kehittämishankkeen
käynnistämistä. Lisäksi hankkeen tutkija/kehittäjä esitteli koko valtakunnallista hanketta
kehittämishankkeen alkuseminaarissa 26.8.2009.
Vuoden 2009 suunnittelu- ja valmisteluvaiheiden jälkeen vuonna 2010 kaupunkien
kehittämishankkeet toteutetaan. Kehittämishankkeet jakautuvat viiden teeman ympärille
(monipuolinen ja monikielinen tiedottaminen, nuorten keskinäisen dialogin tukeminen,
sitoutuminen rasisminvastaiseen työhön, monitoimijainen yhteistyö ja työyhteisön
monikulttuurisen tietotaidon kehittäminen).
Vuoden 2010 osalta monikulttuurisen nuorisotyön kehittämishankkeen tutkijan/kehittäjän
ensisijainen tehtävä on seurata kaupunkien kehittämishankkeita sekä tukea niiden
toteuttamisessa.
Kehittämishankkeiden
seuraaminen
tapahtuu
osallistumalla
suunnittelukokouksiin, havainnoimalla hankkeiden toteuttamista, haastattelemalla hanketta
toteuttavia työntekijöitä sekä pitämällä mahdollisimman tiivistä yhteyttä eri kaupunkien
toimijoihin. Tarkoituksena on nuorisotyön kentän tarpeet huomioiden kerätä aineistoa
monikulttuurisen nuorisotyön hyvistä käytännöistä sekä toisaalta myös ongelmakohdista.
Tietoa kuntien kokemuksista levitetään jo hankkeiden toteuttamisvaiheessa Kanuunaverkoston internet-sivujen kautta.
Vuoden 2010 maaliskuun loppuun mennessä hankkeen tutkija(t)/kehittäjä(t) on tehnyt
yhteensä 32 vierailua eri kaupungeissa (näistä 20 on tehty vuoden 2010 puolella). Osassa
kaupungeista on vierailtu useammin, osassa vain koulutustilaisuuden muodossa. Kaikkiin
hankkeessa mukana oleviin kaupunkeihin on kuitenkin yhteys ja hankkeen tutkija/kehittäjä on
perillä kunkin osahankkeen tilanteesta. Kaupungit ovat varsin eri vaiheissa hankkeidensa
toteuttamisen suhteen: osassa vasta pohditaan miten hanketta tulisi käytännössä toteuttaa
kun taas jotkut kaupungit ovat jo käytännön toteuttamisen loppusuoralla. Tutkijan/kehittäjän
havainnointi ja haastattelut ovat keskittyneet jo hankkeitaan toteuttaviin kaupunkeihin. Muiden
kaupunkien kohdalla tutkijan/kehittäjän rooli on tähän mennessä ollut enemmänkin
suunnitteluprosessissa ja ideoinnissa tukeminen.
Toinen monikulttuurisen nuorisotyön kehittämishankkeen tutkijan/kehittäjän keskeinen
työtehtävä myös vuonna 2010 on seminaarien ja koulutustilaisuuksien järjestäminen sekä
niihin osallistuminen. Jo edellä mainittujen koulutustilaisuuksien lisäksi 18.2.2010 Kouvolassa
järjestettiin hankkeen valtakunnallinen seminaari ”monikulttuurisuus ja yhteisesti jaetut
toimintamallit”, johon osallistui 12 kaupungista yhteensä 44 nuorisotointen edustajaa.
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Kolmanneksi hankkeen tutkija/kehittäjä on ollut alustamassa Helsingissä 11.3.2010 ja
Turussa 26.3.2010 näiden kaupunkien kehittämishankkeista.

Kehittämishankkeet: Nuorisotalotyön kehittämishanke (LANUKE 7)
Nuorisotalotyön kehittämishankkeessa luodaan malleja nuorisotaloilla tehtävän alueellisen
nuorisotyön kehittämiseen. Hanke on käynnistynyt 1.10.2010. Hankkeessa toimii kehittäjätutkijana Tomi Kiilakoski. Hän työskentelee Oulun nuorisoasiainkeskuksen tiloissa.
Hankkeessa on mukana 17 Kanuuna-kuntaa.
Hankkeessa väljänä taustakysymyksenä on, miten nuorisotalot nuorisotyön toimintamuotona
kohtaa 2010-luvun nuorisokulttuurisen, teknisen ja kulttuurisen maiseman. Hankkeen
tutkimuksellinen osio pyrkii tuottamaan tietoa nuorisotalotyöstä nuorisokasvatuksellisena
instrumenttina.
Nuorisotalojen tutkimuksellinen haltuunotto on ollut toistaiseksi niukkaa sekä teorian että
empiirisen tutkimuksen tasolla. Tämän johdosta hankkeessa ei voida nojata pelkästään
olemassaolevan tutkimustiedon soveltamiseen kehittämishankkeissa, vaan hankkeen aikana
tuotetaan tutkimusta, joka voidaan nähdä pikemminkin perustutkimuksena nuorisotaloista kuin
soveltavana tutkimuksena.
Hankkeen aikana tuotetaan tietoa, miten nuorisotalot sijoittuvat kaupunkimaisen nuorisotyön
kehykseen. Hanke erittelee sekä kunnille yhteisiä että kuntakohtaisia, eriytyviä piirteitä.
Kunnissa tehtävään tilatyöhön vaikuttavat esimerkiksi nuorisotyöhön kunnassa käytetyt
resurssit ja käytettävissä oleva työntekijämäärä, kuntakohtainen nuorisotyön ja –politiikan
perinne, tilaverkoston laajuus, kunnan pinta-ala ja asutuksen keskittyminen sekä alueelliset
nuorisokulttuurit ja nuorille suunnatut kaupalliset, järjestöjen ja kunnalliset palvelut. Tilatyö
raamittuu sekä kansallisesti että paikallisesti. Tämän myötäisesti hankkeessa on aseteltu
kehittämisraamit, joiden pohjalta suunnitellaan kuntakohtaiset kehittämiskohteet. Hanke
muodostaa näin sateenvarjohankkeen, jonka puitteissa rakennetaan erilaisia menetelmiä ja
ratkaisuja.
Hankkeen kehittämiskohteet jakautuvat neljään kategoriaan. Ensimmäiseksi, hankkeessa
tuotetaan tapoja kehittää nuorten osallisuutta sekä vaikuttamista nuorisotilalla. Konkreettisina
esimerkkeinä on pyritty luomaan erilaisia mekanismeja, joilla talolla käyviä nuoria voidaan
aktivoida toiminnan suunnitteluun. Erilaisten edustuksellisten mekanismien, kuten
talotoimikuntien oheen, on haluttu luoda muita kuulemismuotoja. Samalla on pyritty pohtimaan
erilaisia tapoja, miten nuorisotiloilla voidaan kehittää nuoret-nuoret – suhteita esimerkiksi
tiedotusta tai uusien nuorten vastaanottoa kehittämällä. Toiseksi, nuorisotalon ajantasaisuutta
tai houkuttavuutta on pohdittu sisustuksen, sijainnin, työmuotojen ja hallinnoinnin
näkökulmasta. Tämä on tarkoittanut erityisesti uusien nuorisotalojen toimintakonseptin ja
sisustamisen pohtimista kasvatuksellisesta näkökulmasta sekä sen miettimistä, millä tavoin
nuorisotalotyö osallistuu nuorille suunnattujen palveluiden verkostoon alueellisena toimijana.
Tämän työn tueksi kerätään tietoa sekä työntekijöiltä että nuorilta. Kolmanneksi, on kehitetty
nuorisotalon kumppanuuksia sekä kartoitettu nuorisotalon roolia alueellisena toimijana. Tässä
osiossa on pyritty tarkastelemaan, minkälaiseen ammatillisen yhteistyön verkostoon
nuorisotalot sijoittuvat sekä minkälaisten alueellisten toimijoiden kanssa on järkevää tehdä
yhteistyötä. Neljänneksi, on tarkasteltu auditoinnin käyttöönottoa sekä pyritty tukemaan
työntekijöiden itsearviointia. Tiivistäen voidaan todeta, että hanke pitää sisällään talotoiminnan
kehittämistä sekä nuorisotalon toiminnan sisäisestä näkökulmasta (kohdat yksi ja kaksi) että
siitä näkökulmasta, millä tavoin nuorisotalo osallistuu kunnallisen nuorisotyön kokonaisuuden,
alueellisten moniammatillisten verkostojen tai kunnan lapsi-, perhe- ja nuorisopolitiikan
kehykseen (kohdat kolme ja neljä).
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Hanke on käynnistetty avausseminaarilla Tampereella 26.10, jossa esiteltiin hankkeen
toimintasuunnitelma sekä kartoitettiin kuntien tarkempia toiveita hankkeen kehittämiseksi.
Kuntien toivomuksen mukaisesti hankkeen käynnistämisessä olennaista ovat kuntakohtaiset
kehittämispäivät, joiden pituus on vaihdellut neljästä tunnista kahdeksaan tuntiin.
Kuntakohtaiset käynnistämiset alkoivat Porvoosta joulukuussa 2010. Viimeiset kuntakohtaiset
käynnit tapahtuvat huhtikuussa 2010. Riippuen hankkeiden etenemisestä eri kunnissa
käydään yhdestä kolmeen kertaan hankkeen aikana. Kuntakohtaisten käyntien sisältö on
vaihdellut eri kuntien mukaan. Toteutettuja toimintamuotoja ovat olleet: kunnan kaikkien
nuorisotyöntekijöiden kouluttaminen sekä ryhmähaastattelujen tekeminen, valikoidun
nuorisotyöntekijäjoukon kehittämispäivän vetäminen, tiedonkeruun suunnitteleminen
muutaman avaintoimijan kanssa, osallistuminen kunnan hallinnolliseen suunnitteluun jossakin
avainkokouksessa, toiminnan ideoiminen konsulttiluontoisesti, kunnan kehittämispäivään
osallistuminen, työntekijöiden haastatteleminen ja kunnan alueellisen nuorisotyön
rakenteeseen tutustuminen, yksittäisen tilan toiminnan kehittämiseen osallistuminen sekä
laatutyöhön osallistuminen.
Hankkeeseen on liittynyt myös kolme auditointimallin koulutusta kevään 2010 aikana
(Joensuu, Tampere, Oulu), jossa Kanuuna-kuntia on perehdytetty pääkaupunkiseudulla
kehitettyyn auditointimalliin erityisesti avointen nuorten iltojen näkökulmasta. Koulutukset on
järjestetty pääkaupunkiseudun toimijoiden toimesta, tutkija-kehittäjän ollessa lähinnä
tukevassa tai havainnoivassa roolissa. Tutkija-kehittäjä osallistuu pyydettäessä
auditointimallin käyttöönottoa koskevaan pohdintaan. Auditointimalli myös tuottaa tietoa
kehittämisen pohjalle.
Hankkeen käytännön kehittäminen tuottaa tutkimusdataa, jonka pohjalta luodaan
tutkimuksellisia avauksia tilatoimintaan. Kerätty aineisto koostuu työntekijöiden yksilö- ja
ryhmähaastatteluista,
kunnan
virkamiehille
suunnatuista
tilastokyselyistä,
sähköpostihaastatteluista, nuorten tarinoista, osallistuvasta havainnoinnista sekä
monenlaisesta kuntien itsensä tuottamasta aineistoista. Hankkeen tutkimukselliset,
kehittämistyötä tukevat osiot raportoidaan Kanuunan sivuilla sekä erilaisilla tieteellisillä
foorumeilla. Kevään 2010 aikana hankkeen tutkimuksellista puolta on työstetty osana
Nuorisotutkimusseuran nuorten vapaa-aikakirjaa (ilmestyy keväällä 2011). Varsinainen
tutkimuksellinen raportointi ajoittuu syksyyn 2010.
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