Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus KANUUNA
Yhteistyö POHJOS-SUOMEN AVI-alueen kanssa
Maakunta

Nuorisotyön Kuntia 0-28HTV
/kpl
vuotiaiden
määrä
Kainuu
23,2
8
21 393
(28.6 %)
Pohjois196,3
30
155 944
Pohjanmaa
(37,9 %)
Alueen pieni tilastotieto: (Lähde:
Nuorisotilastot.fi, vuosi 2017)

Oulu

Oulainen

Kajaani

Karttaselitteet:
Kaupunki / kunta: Mainitut paikkakunnat
ovat mukana nuorisotyön johtamisen
verkostossa
: Logbook koulutuksessa mukana ollut
kaupunki / kunta

Kanuunan yhteistyökumppanit Pohjois-Suomen AVI-alueella:
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, verkostoissa mukana olevan kunnat ja kaupungit,
Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelujen ICT-tiimi, osaamiskeskus Koordinaatti

Yhteistyösuunnitelma alueen nuorisotyön kehittämiseksi








Toteutetaan yhdessä aluehallintoviraston kanssa tehostetun nuorisotyön
koulutus. Tavoitteena on saada jokaiseen kuntaan suunnitelma yllättävien
tilanteiden ja kriisien varalle.
Kutsutaan Pohjois-Suomen pienet kunnat mukaan pienten ja harvaan asuttujen
kuntien valtakunnalliseen verkostoon.
Järjestetään alueella Logbook-koulutus 29.10.2019.
Tuotetaan ohjelmaa alueellisille nuorisotyöpäiville 20.-21.2.2020 kunnalliselle
nuorisotyölle ajankohtaisesta teemasta, esim. uusi VaNupo kunnallisen
nuorisotyön näkökulmasta, Nuorisotyöstä Suomessa – julkaisun tulokset
alueellisesti, harvaan asutuilla alueilla työskentelevien oma tapaaminen tms.
Tuodaan e-urheilu ja pelitoiminta osaksi alueen nuorisotyötä.

Pohjois-Suomen AVI-alueella ja alueen toimijoiden kanssa toteutunut yhteistyö
Alueellisen yhteistyön suunnittelukokoukset Skypessä 25.4.2018, 20.3.2019 aluehallintovirasto
Logbookin kehittäminen - Oulun ICT-ryhmän kanssa
Nuorisotyöntekijät globaalikasvattajina –hanke - Rauhankasvatusinstituutti

Logbook- koulutuksessa mukana
olleet kaupungit / kunnat:

Alavieska, Nivala, Oulainen, Oulu,
Pyhäjoki, Raahe, Siikajoki, Kajaani,
Ylivieska, Sievi

Kanuunan verkostot
Nuorisotyön johtaminen
Nuorisotyön arviointi
Yhdenvertaisuus
nuorisotyössä
Nuorisotyö koulussa
Nuorisotyö
kauppakeskuksissa
Nuorisotyö
monitoimitiloissa
Nuorisotyön
valmiusverkosto
+16 verkosto
Haaveverkosto

Verkostoissa mukana
olevat kunnat /
kaupungit
Oulu, Kajaani, Oulainen

Alueella järjestetyt /
alueelle sovitut
verkostotapaamiset

Oulu

Hailuoto 18.-20.9.2018

Oulu
Oulu

Oulu 23.-24.1.2019

Oulu
Oulu

Alueelliset nuorten hyvinvoinnin edistämisen, nuorten palvelujen yhteistyön
tiivistämisen tai nuorisotyön sisältöjen kehittämisen verkostot:
 Alueellisia nuorisotyön tiimejä
 Jelppiverkko: Etsivä nuorisotyö, nuorten työpajatoiminta ja
Ohjaamotoimijoidenverkosto. Kuntien nuorisotoimesta vastaavat henkilöt
(Oulainen, Merijärvi, Ylivieska, Kalajoki, Haapavesi ja Alavieska)
 Oulun seudun ja Oulunkaaren nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöiden verkosto
 Pohjois–Pohjanmaan ja Kainuun alueen valmiusverkostoyhteistyö (Oulu, Oulainen,
Sotkamo, Kajaani)
 Pohjois-Pohjanmaan nuorisotyöntekijöiden verkosto. Koordinointi Haapaveden
opistolla.
 NUPS (nuorisotyön perussuunnitelma) työryhmä
 NUVA-verkosto

