
TAMPERE 16.5.2018

Nuorisotyön laadun ja menetelmien kehittäminen

Kunnallisen nuorisotyön 

Osaamiskeskus Kanuuna

Kanuunan nykyisten verkostojen esittely
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Nuorisotoimenjohdon 

verkosto kokoontuu aina 

marraskuussa 

ajankohtaisten aiheiden, 

ilmiöiden ja Kanuunan 

”hallinnollisten asioiden” ja 

kehittämisteemojen 

ympärille. 

Teemaseminaari pidetään 

toukokuussa ajankohtaisen 

teeman/teemojen ympärillä. 

Teemaseminaariin osallistuu 

johtajien lisäksi ko. teeman 

asiantuntijat kaupunkien 

nuorisotoimista.  Tarvittaessa 

Teemaseminaareja järjestetään 

myös muina ajankohtina.

Nuorisotyö koulussa –

verkosto kokoontuu 

vähintään kerran 

vuodessa ja järjestää 

myös kaikille avoimia 

koulutuksia ja 

seminaareja

Arviointi/auditointiverkosto 

kokoontuu vuosittain 

kehittämään nuorisotyön 

laatua ja arviointia

Yhdenvertaisuusverkosto 

kehittää yhdenvertaisen 

ja ihmisoikeusperustaisen 

nuorisotyön edellytyksiä 

nuorisotyöllisellä 

työotteella. Verkosto 

kokoontuu vuosittain.

TULOSSA 2019 

Kanuunan 

verkostoksi 

Nuorisotyön 

valmiusverkosto

TULOSSA 2018 /The Logbook -

verkosto (nimi ja toimintamalli 

vielä muotoutumatta, verkoston 

perustana The Logbook –

testaajien ryhmä) Verkostolla 

tullee olemaan vahva yhteys 

muihin verkostoihin ja erityisesti 

auditointiverkostoon. 

Tapaamiset, 

seminaarit ja 

koulutukset 

järjestetään eri 

puolella Suomea!

Kanuuna 

on 

aktiivinen 

jäsen 

eurooppa-

laisessa 

Intercity 

Youth –

verkos-

tossa

KANUUNAN NYKYINEN 

VERKOSTOKEHITTÄ-

MISEN MALLI

Tulossa

+ 16

Kaupp

akesku

s

Nuoris

otyö??

Monitoi

mitilat/tal

ot??
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 Teemaseminaari   Tampere 17.-18.5.2018

 Yhdenvertaisuusverkosto, Oulu 18.-20.9.2018

 Auditointiverkosto, Hyvinkää, 2.-3.10.2018

 InterCity Youth, Thessaloniki, Kreikka, 3.-5.10.2018

 Nuorisotyö koulussa –verkosto, Kotka 9.-10.10.2018

 Kanuuna-seminaari (ntj-verkosto), Jyväskylä 8.-9.11.2018

 Nuorisotyön valmiusverkosto, Jyväskylä, 8.-10.1.2019

 Sovitaanko 16.5.2018 uusista verkostoista ja verkostotapaamisista!

Jo sovitut Kanuunan verkostotapaamiset 2018 (valmiusverkosto 1/2019)

+linkit vuoden 2017 verkostotapaamisten sivuille
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http://www.nuorisokanuuna.fi/materiaalipankki/yhdenvertainen-nuorisoty%C3%B6
http://www.nuorisokanuuna.fi/materiaalipankki/yhdenvertainen-nuorisoty%C3%B6
http://www.nuorisokanuuna.fi/materiaalipankki/arviointi-ja-kehitt%C3%A4minen
http://intercityyouth.eu/whats-up/
http://www.nuorisokanuuna.fi/materiaalipankki/nuorisoty%C3%B6-koulussa
http://www.nuorisokanuuna.fi/materiaalipankki/kanuuna-seminaarit


 Teemaseminaari/Teemaverkosto 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.

Kanuuna-seminaari 9.-10.11.2017 (ntj-verkosto). 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.

Vuonna 2017 verkostoissa mm.
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 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.
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 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.

 Seuraavalla sivulla LogBook -verkostosta 

Yhdistääkö auditointi- ja LogBook -verkosto
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 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 Kanuuna-kaupungit 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.

?
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 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.

Vuonna 2017 verkostoissa…
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 InterCity Youth -indikaattorityöryhmän toimintaan osallistuminen. Petra Sorvasto avaa 

huomenna aamulla ryhmän työtä ja tuloksia

 Ohjausryhmän toimintaan osallistuminen (Lasse Siurala)

 ICY konferenssiin osallistuminen 11/2017 Belgiassa

InterCity Youth
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KANUUNA-

VERKOSTO

AVI Lappi

AVI 

Pohjois-

Suomi

AVI Etelä-

Suomi

AVI Länsi- ja 

Sisä-Suomi

AVI Itä-

Suomi

AVI Lounais-

Suomi

KARTTA Nuorisotyön laadun ja 

menetelmien kehittäminen

AVI-alueita ja alueiden Kanuuna-

kaupunkeja hyödyntäen

ROI ja 

pienet 

kunnat

Oulu ja 

pienet 

kunnat

Kuopio, 

Joensuu, 

Mikkeli ja 

pienet 

kunnat

Kokkola, 

Vaasa, S:joki, 

TRE, JKL ja 

pienet kunnat 

Turku, Pori, 

Rauma, Salo ja 

pienet  kunnat

Valtakunnallisten 

verkostotapaamisten, 

seminaarien ja koulutuksien 

lisäksi nuorisotyötä 

kehitetään alueellisesti 

yhteistyössä AVIen kanssa 

ja hyödynnetään alueen 

Kanuuna-kaupunkeja 

mahdollisuuksien mukaan. 

Esimerkkinä 

Ihmisoikeuskoulutus pienille 

kunnille 2018 yhteistyössä 

Ihmisoikeusliiton ja AVIen

kanssa 

Yhteistyön 

kehittäminen 

alueiden 

(nuorisotyön) 

oppilaitosten ja 

korkeakoulujen 

kanssa 

10

HKI, LHI, HML, 

Porvoo, Kotka, LPR, 

Kouvola, Lohja, 

Hyvinkää, Järvenpää, 

Espoo, Vantaa, 

Nurmijärvi ja pienet 

kunnat



 Länsi- ja Sisä-Suomen nuorisotyöpäivät, Ilmajoki 9.-10.8.2018

 Lounais-Suomen nuorisotyöpäivät, Tammela 6.-8.9.2018

 Itä-Suomen nuorisotyöpäivät, Rautavaara 4.-6.10.2018

 Etelä-Suomen nuorisotyöpäivät, Vierumäki 30.-31.10.2018

 (Lapin nuorisotyöpäivät, Sodankylä, 2.-3.10.2018)

 Lapin etn 26.11.2018

 Pohjois-Suomi 2/2019

 Verkostotarpeista voidaan keskustella myös näissä tilaisuuksissa

Kanuuna ollee mukana seuraavilla AVI-päivillä 2018
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Lappi

ROI Pohjois-

Pohjanmaa

OULU

Kainuu

KAJAANI

Pohjois-

Karjala

JOENSUU

Etelä-

Karjala 

LPR

Kymenlaakso

KOUVOLA; 

KOTKA

Keski-

Pohjanmaa

KOKKOLA

Pohjanmaa

VAASA

Etelä-

Pohjanmaa 

SEINÄJOKI

Keski-

Suomi

JYVÄSK

YLÄ

Pirkanmaa 

TAMPERE

Satakunta 

PORI, 

RAUMA

Varsinai

s-Suomi 

TURKU, 

SALO

Kanta-

Häme 

HML

Päijät-

Häme 

LAHTI

Pohjois-

Savo 

KUOPI

O

Etelä-

Savo 

MIKKELI

Uusimaa 

PORVOO, 

LOHJA, 

JÄRVENPÄÄ, 

HYVINKÄÄ, 

NURMIJÄRVI

Pääkaupunkiseut

u HELSINKI, 

ESPOO, 

VANTAA

Nuorisotyön laadun ja 

menetelmien 

kehittäminen

Maakunnittain/SOTE/LA

PE-alueittain ja alueiden 

Kanuuna-kaupunkeja 

hyödyntäen
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The Logbook kehittämisen ja tiedolla johtamisen työkaluna    
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The Logbook

Logbookilla saadaan reaaliaikaista tietoa 

nuorisotyöstä mukana olevista kunnista. 

Saatavaa tietoa voidaan hyödyntää ryhmä 

(esim. tila), alue/kaupunginosa, kunta ja 

Kanuuna/valtakunnallisella tasolla. 

Logbookilla kerättävä tieto on määrällistä ja 

laadullista. 

Nuorisotyö 

koulussa -

verkosto

Arviointi/audi

tointi/Logboo

kverkosto

Nuorisotyön 

valmius 

verkos-

to

Yhdenver

-taisuus-

verkosto

+16

Logbookilla saadaan tietoa verkostoista ja 

verkostot saavat tietoa 

kunnista/tutkijoilta/muilta verkostoilta. 

Verkostojen tuottama tieto/jäsennys on 

ketterästi kokeiltavissa ja edelleen 

kehitettävissä.

Logbookilla nuorisotyöntekijät saavat tietoa työnsä tueksi toisilta 

nuorisotyöntekijöiltä 

Tutkijat voivat hyödyntää Logbookkia

Logbookkia käytetään jo Ruotsissa, 

Irlannissa, Virossa ja Romaniassa

http://www.nuorisokanuuna.fi/materiaalipankki/kanuuna-seminaarit


 Koulutuskalenterin ensimmäinen osa julkaistaan 18.5.

LogBook -koulutuksia
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KANUUNA-

VERKOSTO

AVI Lappi

AVI 

Pohjois-

Suomi

AVI Etelä-

Suomi

AVI Länsi- ja 

Sisä-Suomi

AVI Itä-

Suomi

AVI Lounais-

Suomi

Logbookia voidaan hyödyntää AVI-

alueita hyödyntävässä yhteistyössä 

ja tuottaa tietoa alueen/alueiden 

kehittämistyön tueksi 

The Logbook

Logbookkia voidaan hyödyntää 

maakunnallisesti kehittämistyön 

tukena ja tuottaa tietoa esim. 

LAPE-ryhmille
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