
Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus KANUUNA 

Yhteistyö ITÄ-SUOMEN AVI-alueen kanssa 

 

  

 

 

 

 

 

 

Alueen pieni tilastotieto: (Lähde:             

Nuorisotilastot.fi,vuosi 2017)                        

     

Karttaselitteet: 

Kaupunki / kunta: Mainitut paikkakunnat ovat 

mukana nuorisotyön johtamisen verkostossa 

  

     : Logbook koulutuksessa mukana ollut 

kaupunki / kunta 

 

Kanuunan yhteistyökumppanit Itä-Suomen AVI-alueella:  

Itä-Suomen aluehallintovirasto, verkostoissa mukana olevan kunnat ja kaupungit, 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK 

 

 

 

 

 

Itä-Suomen AVI-alueella ja alueen toimijoiden kanssa toteutunut yhteistyö 

 Verkkovälitteiset alueellisen yhteistyön suunnittelukokoukset 26.4.2018, 14.3.2019 

 Verkkoalustan suunnittelu osaamiskeskuksen verkostoille yhdessä XAMK:n kanssa 

 

 

 

Maakunta Nuorisotyön 
HTV 

Kuntia 
/kpl 

0-28-
vuotiaiden 
määrä 

Etelä-
Savo 

42,3 14 40 676 
(27.4 %) 

Pohjois-
Karjala 

47,1 13 50 544 
(30.8 %) 

Pohjois-
Savo 

64 18 77 709 
(31.4 %) 

Joensuu 

Kuopio 

Mikkeli Puumala 

 

 Kutsutaan Itä-Suomen pienet kunnat mukaan pienten ja harvaan asuttujen kuntien 

valtakunnalliseen verkostoon. 

 Järjestetään Logbook-koulutus Joensuussa 19.3.2019. 

 Tuotetaan ohjelmaa alueellisille nuorisotyöpäiville 25.-26.9.2019 kunnalliselle 

nuorisotyölle ajankohtaisesta teemasta esim. 

o Kanuunan palvelujen tutuksi ja tiedettäväksi tekemistä  

o Kanuunan verkostojen asiantuntijaosaamisen hyödyntämistä   

o Kanuunan sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden asiantuntijuuden esiin 

nostamista 

o Kunnallisen nuorisotyön hyvien käytänteiden levittämistä 

o Nuorisotyöstä tehdyn tutkimuksen jalkauttamista 

 

Yhteistyösuunnitelma alueen nuorisotyön kehittämiseksi 



Itä-Suomen AVI-alueella ja alueen toimijoiden kanssa toteutunut yhteistyö 

 Verkkovälitteiset alueellisen yhteistyön suunnittelukokoukset 26.4.2018, 14.3.2019 

 Verkkoalustan toteuttaminen osaamiskeskus Kanuunan verkostoille yhteistyössä 

XAMKn kanssa alkaen marraskuussa 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alueelliset nuorten hyvinvoinnin edistämisen, nuorten palvelujen yhteistyön 

tiivistämisen tai nuorisotyön sisältöjen kehittämisen verkostot: 

 Alueellisten toimijoiden verkosto: järjestöjä, seurakunnan, kunnan nuorisotyön, 

AVIn, työpajatoiminnan, etsivän nuorisotyön ja oppilaitoksen edustajia sekä 

hankkeita 

 Itä-Suomen Ankkuriryhmä 

 Po1nt: (verkkosivusto ja verkosto) hallinnoija Kuopion kaupunki, mutta toiminnan 

rahoittavat yhteistyökunnat yhdessä (Heinävesi, Iisalmi, Kangasniemi, Kuopio, 

Lapinlahti, Mikkeli, Pertunmaa, Pieksämäki, Puumala, Siilinjärvi, Varkaus, Vieremä) 

 Selvät Sävelet: Ehkäisevän päihdetyön verkosto (Kuopion Seudun 

Päihdepalvelusäätiö, Ehyt ry, P-Savon Syöpäyhdistys, nuorisotyö, evl. seurakuntien 

nuorisotyö, päihdepalvelu Hemma (yritys), SPR, Savon ammattiopisto, Humak amk)  

 Pohjois-Savon alueellinen hyte-työryhmä 

 

 
Kanuunan verkostot  
 

Verkostoissa mukana 

olevat kunnat / 

kaupungit 

Alueella järjestetyt / 
alueelle sovitut 
verkostotapaamiset 

Nuorisotyön johtaminen Kuopio, Mikkeli, Joensuu, 
Puumala 

 

Nuorisotyön arviointi Kuopio, Joensuu  

Yhdenvertaisuus 
nuorisotyössä 

Kuopio Kuopio 17.-19.9.2019 

Nuorisotyö koulussa Kuopio, Joensuu  

Nuorisotyö 
kauppakeskuksissa 

  

Nuorisotyö 
monitoimitiloissa 

  

Nuorisotyön 
valmiusverkosto 

  

+16 verkosto Kuopio Kuopio 21.-22.11.2019 

Haaveverkosto   

 

Iisalmi, Joensuu, Kuopio, Mikkeli 

 

Logbook- koulutuksessa mukana  

olleet kaupungit / kunnat: 

 


