
KANUUNAN OHJAUSRYHMÄN MUISTIO 

Aika ja paikka: 30.8.2018 klo 13–14.30 Allianssitalolla Pasilassa 

 

 

1. Taloustilanne  

*Rahaa on jäljellä 23.8.2018 187 000 euroa.  

 

Loppuvuoden kuluja palkkoja 65 000€ (3.6 työntekijää + laskenta-assistentin 10 % 

jyvitys), palkkiot Logbook-koulutuskiertue 6000€, matkustus/majoitus 25 000€ 

(Logbook-koulutukset, AVI-kiertue, verkostotapaamiset yms), verkostotapaamiset ja 

seminaarit 15 000€, käännöstyö 7000 €, asiantuntijapalkkiot 10 000€ nettisivut 5000€, 

muut kulut 10 000€ (vuokra, koneliisaus, siivous yms), markkinointimateriaali 2000€, 

kamera/videokamera/streamaus välineet yms selvitys hinnoista kesken. Rahaa on 

kulunut arvioitua vähemmän mm. työntekijöihin (palkkaukset huhtikuussa ja elokuussa) 

uutiskirjeeseen, nettisivuihin, vuokraan. Kustannusarvio tehtiin koko vuodelle ja päätös 

tuli vasta helmikuussa ja rahat maaliskuussa. 

 

Rahaa jäänee käyttämättä jonkin verran. Arviointi tarkentuu, kun Logbookin 

koulutuskiertueen kulut ja tulevat koulutusvaraukset ovat selvillä. Tarkempi arvio 

tulossa syyskuun lopussa. 

 

2. Oske-tehtävien eteneminen (liite) 

 

Esitys: Osketehtävät etenevät pääosin suunnitelmien mukaisesti. Väliraportti lokakuussa. 

Oske-päivät ministeriössä 29.10.2018. 

Päätös: Todettiin tehtävien eteneminen liitteen mukaisesti. 

 

3. Esitys Kanuunan toimintasääntöjen päivittämisestä Jyväskylässä 8.-9.11. (liite) 

 

Esitys: Liitteenä esitys uusiksi toimintasäännöiksi hyväksyttäväksi Jyväskylän Kanuuna-

seminaarissa 8.-9.11.2018 

Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

 

4. Jyväskylän Kanuuna-seminaarin ”teema” ja toimintasääntöjen lisäksi muut 

seminaarissa käsiteltävät asiat 

 

Esitys:Teemaksi esitetty johtamista.  

Toimintasääntöjen lisäksi sovittava yhteisesti kerättävistä tunnusluvuista. Kanuunan 

digiryhmä tekee esityksen ohjausryhmälle tunnusluvuista ennen Jyväskylän seminaaria. 

Päätös: Henkilöstö jatkaa päivien järjestelyjä, teemana johtamine 

 

5. Kanuunan edustajat eri ryhmissä ja verkostoissa 

Kanuunan ohjausryhmä valtuuttaa Kanuunan edustajat 

 

 

6. Muut asiat 

---- 

 



 

TILANNEKATSAUS OSKE 2018 TAPAHTUMISTA (OSKE-tehtäviä mukaillen) 30.8.2018 

 

1. Kunnallisen nuorisotyön kehittämisen ja hyvien käytäntöjen verkosto.  

 

VERKOSTOT 

Teemaseminaari Tampere 17.–18.5.2018 (osallistujat, palaute) 

Yhdenvertaisuusverkosto, Oulu 18.–20.9.2018 (osallistujat, palaute, yhdenvertaisen nuorisotyön kriteerit) 

Arviointiverkosto (sis. Vanhat LogBook- arviointi/auditointiverkostot), Hyvinkää, 2.-3.10.2018 

InterCity Youth, Thessaloniki, Kreikka, 3.-5.10.2018 (osallistujat LPR, Kotka, Kouvola, Lasse Siurala) 

Nuorisotyö koulussa -verkosto, Kotka 9.-10.10.2018 (osallistujat, palaute, ”koulutuspaketin kehittäminen 
yhteistyössä kumppani-osken kanssa) 

Kanuuna-seminaari (ntj-verkosto), Jyväskylä 8.-9.11.2018 (osallistujat, palaute, toimintasäännöt, ”jotain 
johtamisesta”) 

suunnittelijoiden tapaaminen Jyväskylä 7.11.2019 (Logbook-suunnittelijat-Logbook) 

Nuorisotyön valmiusverkosto, Jyväskylä, 8.-10.1.2019 (vaihtopalaveri 13.9. Allianssin kanssa) 

+16 -verkosto, Lahti, 5.-6.11.2018 (osallistujat/palaute) 

Kauppakeskusnuorisotyön verkosto, Hyvinkää 27.–28.9. 2018 (osallistujat/palaute) 

Monitoimitilojen/talojen nuorisotyöntekijöidenverkosto (aika ja paikka tapaamiselle sopimatta) 

Kulttuurisen nuorisotyön verkkomentorointi -kokeilu (työn alla) 

Esitetty toiveita pitkien välimatkojen/sivukylien nuorisotyön verkosto ja NUVA-ohjaajien verkosto 

 

KOULUTUKSET, SEMINAARIT,  

*Digiseminaari 7.2.2018 (osallistuja/palaute) 

*Laatua ja menetelmiä –seminaari 16.-17.5.2018 (osallistujat/palaute) 

*Teemaseminaari 17.-18.5.2018 (osallistujat/palaute) 

*Nuori rikoksentekijänä –seminaari (Kanuuna OM:n kumppanina) 

 

YHTEISTYÖ, JALKAUTUS 

*Ihmisoikeusliitto koulutuskoordinointi, vaikuttavuus –arviointiin osallistuminen (evaluointiraportti 
julkaistu 572018), IO-liitto on mukana yhdenvertaisuusverkoston tapaamisessa suunnittelemassa 
yhteistyön jatkoa) 

*Nuorten sosiaalinen vahvistaminen etn-oske, Teemaseminaari (+jatkot?) 

*Verkossa tapahtuva nuorisotyö oske, Verke ja Koordinaatti tietoturvakyselyt ja koulutus 5.9 ja 12.9. 



*Nuorten sosiaalisen vahvistaminen oske, Mielenterveysseura, koulutusyhteistyö (8.-9.10. ja silloin 
sovittavat jatkot) 

*NUORTEN AKATEMIA Kanuuna on kumppanina mukana Harrastaen tutuksi -hankkeessa. Hankkeen 
päämääränä on kaksisuuntaisen kotoutumisen tukeminen. Hankkeessa järjestetään ideointitapaamisia, 
koulutetaan järjestöjä ja maahanmuuttajia, tuetaan maahanmuuttajien osallisuutta ohjaajina ja luodaan 
yhteistä harrastustoimintaa eri taustoista tuleville nuorille. 

Hankkeen tavoitteena on lisätä harrastustoiminnan saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta, vahvistaa 
maahanmuuttaja- ja turvapaikanhakijanuorten aktiivista kansalaisuutta. Hankkeen koordinaattorina toimii 
Nuorten Akatemia ja yhdenvertaisuusasiantuntemuksen hankkeeseen tuo Rauhankasvatusinstituutti.  
Riikka Jalonen ja Liban Sheikh Rauhankasvatusinstituutista ovat mukana yhdenvertaisuusverkoston 
tapaamisessa miettimässä yhdessä miten hankkeen kanssa edetään.. 

*Osallisuus oske, Nuorten Akatemia  Kanuunan NUVA-ohjaajista koottu asiantuntijaryhmä osallistuu 
syksyllä (päivä sopimatta) NK:n koulutuspaketin kehittämiseen/arviointiin (tarkoitus on arvioida myös 
NUVA-ohjaajien tarve verkostolle)  

*Osallisuus oske, Allianssi valmiusverkostoyhteistyö + vaikuttamisyhteistyö + 
tapahtumajärjestämisyhteistyö + yhdenvertaisuustyö 

*Kirkkohallitus valmiusverkostoyhteistyö 

 

VIESTINTÄ, , ARTIKKELIT, SOME, YMS 

*Kanuuna uutiset ilmestynyt 7 kertaa (tilaajia lähes 600) 

*Verkkosivujen uusiminen käynnissä 

*Osaamiskeskus Kanuuna Twitter ja Facebook  opetellaan twiittailua, Facebook tavoittaa noin 500 

*Nuorisotyölehti  jäsenyys (2) toimitusneuvostossa, ensimmäisessä lehdessä oli kaksi kunnallisen 
nuorisotyön/Kanuunan juttua 

*Toinen lehti ilmestyy syyskuussa, lehteen tulee meiltä juttu Osaamiskeskus Kanuuna, Kauppakeskus 
nuorisotyön tilana ja Logbook on myös päättäjien työkalu. Lisäksi Leena R kirjoittaa jutun (piti olla ntj:n 
haastattelu, mutta Leena ei kerinne kirjoittaa sitä) 

*Inspiring quality Youth Work – indikaattorit + julkaisu 

 

KANNANOTOT, KOMMENTOINNIT 

*Kommentointi Ohjaamo-kriteereistä TEMmille 

*Yhteiskannanotto Kuuntele, keskustele ja toimi – yhdessä nuorten kanssa 

 

JÄSENYYDET 

*Jäsenyys ICY hallitus 

*Jäsenyys NUKEVE 

*Jäsenyys Tutkimus- ja arviointijaostossa 

*Jäsenyys Ennakointijaosto 



 

2. Nuorisotyön asemoinnin valtakunnallinen verkosto 

*Palkattu suunnittelija aluetyöhön 4/2018 

Tiivistys aluetyöstä: 

• Alueelliset nuorisotyöpäivät ja Lappi: 

9.-10.8 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI: Etelä-Pohjanmaan Opisto, Ilmajoki 

6.-7.9. Lounais-Suomen AVI: Eerikkilän urheiluopisto, Eerikkilä 

3.-4.10. Itä-Suomen AVI: Nuorisokeskus Metsäkartano, Rautavaara 

26.11. Lappi; mukana ENT oske: Santasport Urheiluopisto, Rovaniemi 

12.–14.2.2019 Pohjois-Suomen AVI 

 

Alueellisilla nuorisotyöpäivillä kerrotaan Kanuunan oske-tehtävistä ja kartoitetaan alueellisia tarpeita ja 
ajatuksia Kanuunan verkostojen toimintamahdollisuuksien kehittämiseksi. Kysymykset löytyvät padletista: 
www.padlet.com/osaamiskeskus_kanuuna/kanuuna 

Palaute-esimerkki Ilmajoelta nuorisotyön edunvalvontaan liittyen: ”Edunvalvonnassa pitäisi vielä 
vahvemmin erityisesti kiinnittää huomiota nuorisolain toteutumiseen jokaisessa Suomen kunnassa.  - Tukea 
myös nuorisotyön tavoitteiden perusteluun ja nuorten osallisuuden vahvistamiseen tarvitaan erityisesti 
siellä missä nuorisotyötä tehdään yksin.” 

 Pienten kuntien edustajat valittiin äänestyksellä toukokuussa 2018:  

 Etelä-Suomen AVI-alueelta 20 853 asukkaan Mäntsälä, Anne Kihlman 

 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI-alueelta 4 858 asukkaan Urjala, Marjo Niittymäki 

 Lounais-Suomen AVI-alueelta 10 713 asukkaan Paimio, Mia Lemberg 

 Pohjois-Suomen AVI-alueelta 7 514 asukkaan Oulainen, Sanna Mäyrä 

 Itä-Suomen AVI-alueelta 2 234 asukkaan Puumala, Virpi Tuovinen 

 Lapin AVI-alueelta 3 653 asukkaan Salla, Petteri Salmijärvi. 

•Sähköpostikysely LAPE muutosagenteille: Onko kunnallinen nuorisotyö mukana alueesi LAPE-
uudistuksissa?  

Kiinnostava tapausesimerkki Etelä-Karjalasta: ”Etelä-Karjalaan rakentuu Lape-hankkeen aikana Eksoten, 
kuntien ja 3. sektorin yhteinen verkostojohtamisen malli siitä, miten lasten ja nuorten hyvinvointityötä 
tulevaisuuden maakunnassa johdetaan. LPR:n nuorisotoimenjohtaja Sirpa Räikkönen on mukana vuoden 
mittaisessa työpajaprosessissa, jossa mallia rakennetaan. Malli tulee olemaan yhteistyörakenne, jolla 
varmistetaan lasten ja nuorten palvelujen suunnittelu ehyenä kokonaisuutena.” 

3. The Logbook -sähköisen dokumentoinnin työkalun käyttöönotto ja 
kehittäminen kuntien nuorisotoimissa 

*palkattu Logbook-suunnittelija 8/2018 

*Sopimukset (Kanuuna/Keks ja Kanuuna/kunnat)  ja käännökset valmiit (käännökset löytyvät nettisivuilta) 

*Mentorikoulutukset 9. ja 10.4. (melkein joka isossa kaupungissa on vähintään yksi mentori ja melkein 
kaikista kaupungeista on osallistuttu koulutukseen 



*Janin terveiset ohjausryhmälle (Jani on kouluttamassa Jarmon ja Markon kanssa noin 40 helsinkiläistä 
samaan aikaan kun ohjausryhmä kokoontuu) Kanuunan uusi työntekijä Jani Hoviaro mukana 
koulutuskiertueella. Uusiakin koulutuksia jo sovittu. 12.9. alkavat Vantaan koulutukset, jotka jatkuvat 
loppuvuodesta vielä kun käyttöön otto laajenee. Pienempiin paikka kuntiin, jotka eivät ole ilmoittautunut 
haluamaan koulutuksia, aloitetaan yhteydenotot ja sovitaan tulevia koulutuksia. Erilaisia ja uudenaikaisia 
koulutus tapoja sekä menetelmiä kartoitetaan. Webinaarit eli nettiseminaarit ja stream tekniikalla 
toteutetut koulutukset pyritään aloittamaan viimeistään vuonna 2019. Sosiaalista mediaa vahvistetaan ja 
tuodaan näkyvyyttä toiminnalle. (+ Jani sopii Kuntaliiton Teemu Japissonin kanssa Logbook-
tutustumisesta/koulutuksesta) 

Logbook-koulutuskiertue (testikunnat Oulu, Tre, Lpr, Taipalsaari koulutettu) 

1.6. Kotka 

23.8.  Oulainen (+Alavieska, Ylivieska, Kannus?) 

27.8. Hämeenlinna (ja lähikuntia) 

30.8. Helsinki, (Vantaa)  

6.9. Kuopio 

7.9. Heinola (+ Asikkala, Sysmä, Hollola) 

12.9. VANTAA (Jani) 

14.9. Kuuma kunnat (koulutuspaikka Hyvinkää)  

17.9. Kokkola (lähikuntia)  

21.9. Lahti (JNS osallistuu mentorit) 

27.9. Rovaniemi (Muonio, muita?) 

28.9. Pori 

15.10. Espoo 

22.10. Turku 

22.10. Jyväskylä 

22.10. Salo 

 

31.8. Digiryhmän kokous HKI täydennettynä Tampereen mentoreilla 

1.LogBook  

•koulutusten tilanne 

•käyttäjien palautteet 

•pääkäyttö ja tuki  (tilanne) 

•kuntakohtaiset sopimukset 

2.Kanuuna tunnusluvut ja Logbook (Kanuuna-seminaari Jyväskylä? sitä ennen ohjausryhmälle ehdotus) 

3.Syksyn arviointiverkosto ( Logbook –käyttäjäpäivät) 



4.LogBook tapaaminen Keksin kanssa?(vahvemmat tunnukset, mitkä muutostoiveet menneet läpi, mitä 
muuta toivotaan? kysely-osion kokeilun valmistelu yms) 

5.Kuntakohtaiset sopimukset 

6.Digitalisaatio Kanuunanssa – Kehittämisen teemat 2019 

•Mihin tulee panostaa 

•Mitä huomioidaan uudessa valmistelussa 

7.Muut asiat 

Jaana Wallden tulee klo 14-15 tutustumaan Logbookiin. 

 

 

 


