
KANUUNAN OHJAUSRYHMÄN KOKOUKSEN MUISTIO 

Aika ja paikka: Maanantaina 4.2. klo 13–15.30 Lahden nuorisopalvelut, Kirkkokatu 21 E  

Paikalla: Annina Lehtiö-Vainio, Leena Ruotsalainen, Anne Kihlman, Jouni Kivilahti, Johanna Kalliomaa ja 

Suvi Lappalainen  

 

 

1. Taloustilanne  

*Vuoden 2018 Oske-rahalle 327 000 haettiin käyttöajan pidennystä 31.3.2019 ja saatiin 

15.2.2019 saakka ja raportointi edelleen 30.4.2019  

 

*Kaikki rahat saatiin käytettyä 15.2.2019 mennessä (huom! muistio täydennetty 15.2.). 

 

*Vuoden 2019 rahoja 429 000 € voidaan käyttää 1.1.–31.12.2019. (huom! muistio 

täydennetty 12.3.). 

 

2. Oske-tehtävien eteneminen (Logbook ks. kohta 3) 

*2018 liite Toimintakertomus 

 

*liite Hakemus/toimintasuunnitelma 2019 

 

*Oske-tehtäviä tukevia tapahtumia tammi-, helmi- ja maaliskuu 2019 mm.  

 

-Valmiusverkosto kokoontui ensimmäistä kertaa Kanuunan alla 8.1. ja toteutti työpajan 

Kirkon Kasvatuksenpäivillä (pajaan oli vapaa pääsy kaikilla halukkailla) 9.1. 

 

-23.-24.1. Monitoimitalojen työntekijöiden ensimmäinen verkostotapaaminen Oulussa. 

 

-6.-7.2. ENT-päivät Tampereella, Kanuunalla oma messupöytä 

 

-12.-13.2. Pohjois-Suomen AVI-päivät, Kanuunalla oma ohjelmaosio 

 

-20.-22.2. Education and Training Pathways of Youth Workers – seminaari Hki, 

Kanuuna Field visit-kohde. 

 

-28.2. Kunnallisen nuorisotyön e-urheiluseminaari, TRE (lisätietoja 1.2. ilmestyvässä 

Kanuuna uutisissa) 

 

-27.-28.3. Nuori2019, Turku. Kanuunalla oma Logbook-paja, yhteistyöpaja 

ent/työpaja/Kanuuna sekä yhteistyöpaja Kirkko, kunta ja koulu –otsikolla 

 

-Kanuuna uutiset 18.1., 1.2. jne kahden viikon välein perjantaisin 

 

-Kanuuna ja XAMK/Juvenia kehittävät vuonna verkostojen käyttöön sähköistä alustaa 

helpottamaan ja tehostamaan verkostojen työskentelyä. Sopimukseen (työn alla) liittyy 

myös yhteiskehittämistä, verkkopedagogiikan tukea, syrjäseutujen nuorisotyöntekijöiden 

saavutettavuuden kehittämistä jne.  

  

3. Logbook 

http://www.nuorisokanuuna.fi/fi/materiaalipankki/yleist%C3%A4?changed=1.1.2018


*Logbook-käyttäjänopas on luettavissa verkkosivuilla (päivittyy koko ajan) 

*Noin 120 kuntaa ja yli 700 käyttäjää  

*Nyt kehitetään webinaareja, verkkokoulutuksia, opastusvideoita jne 

*sähköinenalusta  pilotoidaan Logbook-verkostolla 

*AVI/nuorisotilastot.fi –mukana kehittämässä yhteensopivuutta 

*Digiryhmä matkaa Göteborgiin tapaamaan KEKSin porukkaa 13.–15.2. Kanuunalla on 

Logbookkiin liittyviä tarpeita ja toiveita joihin pyritään saamaan ratkaisuja, tärkeimpänä 

raportoinnin kehittäminen. 

*Sopimukset Kanuuna/kunta lähetetään kuntiin allekirjoitettavaksi 

*Logbook on myös Kanuunan pääaihe Nuori2019 päivillä 

 

Päätös: Kirjoitetaan Logbookin käytölle perusteet joita kunnat voivat hyödyntää omassa 

kunnassaan Logbookin käyttöönoton perusteluina . 

 

4. Maku/sote, yhteistyöjulkaisu Allianssi/Kuntaliitto/Kanuuna  

*Johannan tilannekatsaus 

Maku/Sote 

• Ohjausryhmässä elokuussa 2018 päätettiin perustaa Allianssin, Kuntaliiton ja 

Kohtaamo-hankkeen kanssa: Mitä on nuorisotyö maakuntauudistuksen jälkeen –

työryhmä. 

o Työryhmään nimettiin Jouni Erola, Katariina, Mikko ja minut Kanuunasta, Virva 

Viljanen ja Silja Silvasti Allianssista, Teemu Kuntaliitosta ja Tuija Kautto Kohtaamo-

hankkeesta 

• Tehtävänä on työstää:  

o Maakuntauudistuksen valmistelun malli eli sanoittaa auki nuorten palveluiden 

näkökulmasta kunnan, maakunnan ja valtion yhdyspinnat. 

o Tuottaa askelmerkit kansanedustajille, maakunta- ja kunnanvaltuutetuille nuorten 

palveluiden turvaamiseksi. 

• Aikataulu: Tammikuun loppuun mennessä piti olla dokumentti valmis 

kommenttikierrokselle. Ei ole.  

o Tekstiosuuksista puuttuu vielä noin puolet.  

o Kuntaliitossa on tapahtunut henkilövaihdos ja  

o maakuntauudistuksen tilanne on ??. 

o Edellisen palaverin piti olla pari viikkoa sitten, se peruttiin. Uutta palaveriaikaa ei ole 

sovittu. 

Yhteistyöjulkaisu 

• Allianssi oli alkuun yhteydessä ja esitti toiveen, että me osaamiskeskuksina 

toteuttaisimme yhdessä julkaisun nuorisotyöstä. Matkan varrella mukaan tulivat 

Kuntaliitto, Länsi- ja Sisä-Suomen AVI ja OKM. 

• Suunnitteilla on julkaisu, joka korvaisi ”Kunnallisen nuorisotyön 

tulevaisuusodotukset” –julkaisun, jota Allianssi ja Kuntaliitto ovat julkaisseet vuodesta 

2004 n. joka toinen vuosi. 

• Kuntaliiton Teemu Japisson kiteytti julkaisun ajatukseen: ”Nuorisotyön käyntikortti 

päätöksentekijöille” 

• Julkaisusta puhutaan nyt työnimellä ”Nuorisotyöstä Suomessa” vrt. ”Nuorista 

Suomessa” (joka siis Allianssin julkaisu) 

• Allianssi hoitaa järjestöjen ja ev.lut-seurakunnan kyselyosuuden ja Kanuuna / 

Kuntaliitto (?) kuntien osuuden. 

• Pidettiin Skype-tapaaminen tammikuun alussa, jossa olivat mukana Katariina, Anne ja 

Marjut. Nousi esille toive siitä, että kuvataan nuorisotyön muutosta. 

http://www.nuorisokanuuna.fi/fi/materiaalipankki/arviointi-ja-logbook


• Aikataulu: Kysely kunnissa maaliskuussa, kirjoitustyö, kommenttipuheenvuorot huhti-

elokuu, infograafit syyskuussa, julkaisu marraskuussa. 

• Allianssi palkkaa korkeakouluharjoittelijan tekemään julkaisua huhti-syyskuun ajalle. 

• Teetetäänkö kysely Kanuunan toimesta? Tehdäänkö kunnallisen puolen teksti ja 

analyysi täällä vai annetaanko Allianssin harjoittelijalle? 

• Kommentteja kysymyksiin? 

• Kun julkaisu on valmis, millainen julkistustilaisuus halutaan? Yksi vai useita? Miten 

saadaan vähintään kuntapäättäjiä mukaan? 

 

5. ICY:n seminaari Helsingissä 2019 

Mikon tilannekatsaus sähköpostilla 

*seminaarille on haettu rahoitusta OKM:ltä, sen perusteella kuin olimme heidän 

kanssaan keskustelleet  

*OKM ehdotti, että semman ajankohta olisi 9.-11.10, jotta se osuisi samaan aikaan kuin 

Finlandia-talolla järjestettävä Eu-puheenjohtajakauteen liittyvä ministeriöiden 

nuorisoasioista vastaavien virkamiesten palaveri. Tällöin osa ohjelmasta (kuten Study 

visits) voisivat olla yhteisiä molemmille seminaareille. 

*OKM lupasi päätöksen rahoituksesta helmikuun aikana. (rahoitus myönnetty, tieto 

Mikolta 11.3.). 

*Meillä on haussa tapahtuman tuottajan pesti. 

*Seminaarin aihepiiri on edelleen tarkoitus olla ammatillinen nuorisotyö ja sen yhteys 

naapuri toimijoihin, kuten kouluun, sosiaalityöhön, kirjastoon, liikuntaan etc. 

*ICY Board kokous on Helsingissä 18–19.3. ja myös Henni Axelin ministeriöstä tulee 

tuolloin tapaamaan boardia 

*Kun tapahtuman tuottaja on valittu hän on yhteydessä Kanuuna väkeen ohjelman 

suunnittelusta. 

 

6. Teemaseminaari  

*Kanuunan Teemaseminaari (ke 8) to-pe 9.-10.5. Kotkassa. Hotellikiintiö ja kokoustilat 

varattu. Keskiviikko 8.5. päätettiin 12.12. Kanuunan ja Janne Savolaisen tapaamisessa 

varata Ohjaamo/työpaja asioille. Janne Savolainen on vahvistanut päivän.  

*Teemaseminaari on johtajien vertaisverkosto ja teemaksi ehdotettiin johtamista jatkona 

Jyväskylän seminaarille, näkökulmaa muuttaen.  

*Halukkaita valmistelijoita henkilökunnan lisäksi 8.5. sekä Teemaseminaarille? 

Päätös: Edetään yllä kuvatun mukaisesti. Suunnitteluryhmässä mukana Johannan ja 

Suvin lisäksi Leena Ruotsalainen. Suunnittelupalaveri 11.3.  

 

7. Kanuunan edustajat eri ryhmissä ja verkostoissa 

*Kanuunan edustaja ICY:n ohjausryhmässä on ollut sovitusti Lasse Siurala ja 

nuorisotyön kehittämisverkostossa Katarina Soanjärvi. Onko jotain muita tiedossa olevia 

edustuksia? Tulisiko edustukset päivittää/tarkastella vuosittain vain ovatko ne 

toistaiseksi voimassaolevia? 

Päätös: Ohjausryhmän pitää hyväksyä edustukset eri ryhmissä ja edustuksia tarkastellaan 

vuosittain. Edustajat kirjataan nähtäville Kanuunan sivuille.  

Nuoran edustukset, Jouni Kivilahti ja Riitta Veijola, loppuvat tähän hallituskauteen. 

Muita edustuksia yllä olevien lisäksi ei tullut tietoon.  

 

8. Muut asiat  

*Muut ohjausryhmän kokouksessa esille tulevat asiat 

Muita asioita ei tullut esille kokouksessa 


